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D E 8POORWEOB.1UO V A M G A K A B I T . 
Men bouwt inden tegen woonligen tijd over de geheele 

oppervlakte vun Klankrijk korte spoorwegen : een dezer 
baanvakken, dat Harrejola verhindt met de Nouasnr-
gues, doorsnijdt een landstreek met zeer onregclnia-
tigen bodetn tusschen de departementen Cental en 
Lozere; de sjxiorweg luojit over een neer diep dol , 
la vallée ile Garabit, Aanvankelijk had men er
over geducht deze vallei om te trekken door eeu 
bochtige richting niet sterke hellingen, deu oenen 
dalwaud afdalende eu den iindereu bestijgende, maar 
verschillende l>eilenkinken hebben daarna het recht-
sti-eeksebe t r a c é , loodrecht op de dal-as, iloeu aan-
nemea, met het oog np de exploitatie eu op de toe
komst der l i jn , wanneer zij verlengd zal gewor
den / i jn. 

Deze oplossing vereischte een ontzagwekkenden 
viailuet, en het hestuur van de stnalss|>oor wegen, 
dat een levendige herinnering bewaard had vau «Ie 
Domo-brug (iu dit weekblad vermeld), vertrouwde 
deu arbeid toe ann den heer Kittel, een jeugdig bur
gerlijk ingenieur van giwile verdienste. 

De heer Kill'el vatte den stier bij de hoorns: hij 
besloot het dek op gelijk peil als de hoogvlakten 
te leggen en zag zich alzoo ge«lwonden een metalen 
viaduct van 4 i S meter te best t idee ren , met een 
middelhoog van 105 nieter spanning en een gemid
delde pijlaboogte van 65 meter. Men ion de torom 
van Nutre-Uuine op den bodem van het dal kiimieii 
bouwen, op deze torens de Veudóine zuil plaatsen, 
en het boveneind der zuil /ou nog op eenigen af-
Stand van het hruggedek blijven, waarop de -]••<• >r-
ataven gelegd worden. 

Verbeeld u een ontzaglijk hoofd of pier tot zulk 
een hoogte; het |>eil der spoorstaven ligt 133.5 M . 
boven de heek de Trucgre, die door het dal stroomt. 
Voeren wij nog eeuige vergelijkiiigspurilen aan, die 
hel schoone van den arbeid des heeren Kiltel /uilen 
doen uitkomen. De viaduct van Freiburg heeft 
78.75 M . hoogte, De Douro-brug hij Oirorto 0 2 , 
de viaduct der Slonk* 51.ÜÜ M . Reeds de hoogte 

van de Douro-brug n nde men nooit te zullen 
kunnen overschrijden, zonder gevaar voor de metalen 
deelen dei' pijlers. 

De heer Kittel heeft voor ile metalen deelen niet 
meer boogie dan Ul.lt> M. genomen, met gemet
selde pijlers voor het benedengedeelte, en in dus 
binnen de graosen der overlevering grilleven; maar 
hij heelt niet geschroomd in de Socièfc //es ingé
nieurs civil* te verklaren, dat hij meende, met 
ile door hem gevolgde verbindingen, metalen pijlers 
van 101) nieter hoogte te kunnen optrekken, die alle 
mogelijke waarborgen van vastheid aanbieden, 

Hoe is dat ontwerp? De groote pilasters hebben, 
om weerstand te bieden aau den zijdelingse he II druk , 

1 0.25 M . breedte aau den kop, '20 M . breedte aan de 
basis, en de pijlers voor het weerstaan van loodrech-

i ten druk 5 M . aan deu kop en 15 M . aan de basis. 
Men kat) al tie bijzonderheden vinden in bet Bul-

Icttn tie la SoeiHè des ingénieurs civils. De voor 
deu metalen boog aangenomen vorm is die eener 
parabool vau den tweeden graad, wal inslaat ge
steld heeft de grootte der spanningen iu elk punt 
der kromme lijn graphi»ch te bepalen. 

De druk wordt overgebracht op twee ijzeren rol
len , die op eeu zwaar metselwerk rusten, dat 
niet tie rots vereenigd is. De boek balken of bui
tenste liggers hebben de dwarsdoorsnede van een 
U , waarvan de opening naar binnen is gekeerd, om 
het onderzoeken gemakkelijk te makeu en instant
ie stellen de slaven van vlecht werk aan te brengen, 
die de gedaante van caissons hebben en met de 
liggers eenen grooten stijven balk •vormen. 

De spoorstaven worden niet op het bovenvlak der 
dekbalken gelegd, maar er in , voor het geval van 
ontsporing. Deze schikking, die gedoogen zou de 
voertuigen tot staan le brengen op de door de 
balken gevormde muren, heeft ook het voordeel de 
oppervlakte te verminderen, die de trein den wind 
aanbiedt, wat een element van groot gewicht is 
voor de vastheid ol stabiliteit van zulk een hoog 
werk luien deuke aan de brug bij Dundee, dooreen 
stormwind vernield). De doorhuigingen ziju zoo bere
kend , dut de ijzeren doelen zullen werken onder 
krachten van vier tot zes kilogram op den vierkan
ten palm ; de druk van den wind is hierin begrepen 
voor niet minder dan één tot twee kilogram. Zoo 
deze cijfers niet worden overschreden, zijn zij ten 
hoogste geruststellend. 

De bouw is buitengewoon licht voor zijn grootte, 
want het middelgedeelte van 165 H . wordt over
spannen met eeu gewicht uan ijzer, dat slechts 1 0 . Ö U 0 

kilogram per slrekkeiiden meter bedraagt. De geza
menlijke hoeveelheid metaal voor den gebeeleu via 
duet gaal de :i2Ü0 tons niet te boven. 

Wie niet geabonneerd zijn op het genoemde Hul
let in, kunnen een teekening van den viaduct vin len 
in het eerste nommer van Le génie civil ( eennleuw 
en goed tijdschrift, gewijd anu de tukken van nij
verheid in Krank lijk eu in den vreemde. 

Il l December 18S0. Z. 

DE O O G E N B L I K K E I J J K W E K K E N D E P U T T E N . 
(Uit La Mature). 

Het beginsel, waarop liet vernuftige stelsel der 
oogenhlikkelijk werkende putten rust, is eenvoudig. 
Men weet, dat er in tal van terreinen onderaard sche 
wateringen bestaan, op genu gen afstand van den 
bodem, dien wij betreden. Onze putten, die over 
het algemeen slechts een kleine diepte bereiken, zijn 
er een onbetwistbaar bewijs van. Onderstellen wi j , 
dat er, bÜvoorbeeki, op tien meier onder de op-
pervlakte van den grond IHUI kom vloeistof bestaat: 
men behoeft slechts eeu nauwe buis iu de aarde te 
doen zinken, die tot deu natuurlijken vergaarbak 
doordringt, eu tuin haar boveneind een |Knnp te 
bevestigen. 

Ziellier hoe men die putten maakt. Men plaatst 
op bet terrein een plat, stevig bevestigd aau drie 
houten poolen eu doorboord van een gat , waardoor-
de metalen buis gaal, die in den bodem moet ver
dwijnen; deze buis, met zeer dikke wanden, heeft 
een middellijn in den dag van vijf en dertig mill i
meter eu een hoogte van drie tot vier meter. Aau 
haar benedeneind is zij doorboord van gaten lot een 
hoogte vau ongeveer vijftig Densimeter; zij eindigt 
in een kegel van zeer goed gehard staal. Men slaat 
er hard op met een blok, dat aan twee touwen 
hangt, die in de groeven van twee katrollen loopan. 
Deze zware hamer, dien twee mannen gemakkelijk kun
nen doen werken, zou evenwel de buis kunnen bescha
digen , zoo hij rechtstreeks een schok gaf nun huur bo
veneind ; daarom heeft men hem zoo ingericht, dal bij 
op i-eu cirkel vormigen ring werkt, die met bouten stevig 
aan de buis is verbonden. Men verpianist dezen ring 
en doet hem stijgen naarmate de buis zakt, en 
het werk, geleid door twee bekwame arbeiders, vor
dert zeer snel. Wanneer de eerste buis bijna geheel 
iu de aarde is verdwenen, schroeit men aan baar 
boveneind een andere buis eu begint opnieuw den-
zelfden arbeid. Eenmaal tot zekere diepte gekomen, 
laat men iu de bolle een klein peil werktuig neder, 
gevormd uit een steen aan een louw gehecht, eu 
door te onderzoeken of deze droog ol' nat naar 
Ituvuu komt, ziet men of men al dan niet de water-
laag bcieikl heelt. Wanneer het van gaten doorboor
de benedeneind der buis tot de underaardsche kom is 
doorgedrongen , is het werk afgeloopen , en uien brengt 
dan aau haar boveneind een pomp en stelt deze iu 
beweging. Eerst voert zij een troebel en modderig 
vvaier naar boven, tengevolge van het roeien (Iet-
aarde door bet indringen van tie metalen buis. Na 
een of twee uren beeft men echter een frisch en helder 
water. Het is ounoodig te zeggen, dat men, zoo 
liet water een opstijgende kracht beeft, toereiken
de om boven deu bodem op te springen, een arte-
sisclien put gevormd heelt eu de pomp overtollig wordt.. 

De arbeid wordl doorgaans zonder moeite volbracht. 
Als echter de b.iis een hinderpaal ontmoet, die zeer 
veel weerstand biedt, zooals eeu nier (rognon) vnn 
kiezelsteen, moet uien haar uil [ rekken cu elders doen 
zinken, maar iu de meeste gevallen dringt zi j , uit-
iiooiüe van baar kleine middellijn, de beletselen op-
zijde, en komt, negen malen op de tien, tot de 
verlangde diepte. De proef eischt gemiddeld één 
uur werk, en een buis van tien meter lengte met 
de [xiiiip is matig in prijs, die nog zal kunnen af
nemen, wat dikwijls nuttige proefnemingen inland-
bon wonder nemingen gedoogt, Ken gewone pul is 
een («"rekkelijk langdurige en moeilijke arbeid; men 
moet den bodem uitgraven en ile aarde wegvoeren, 
bet langzaam geboorde gal bekleedeu met een ge-
metselden muur. en als het water niet wonlt aange
troffen , is de uitgaaf ten eenemale vruchteloos. Met 
hel nieuwe stelsel kan men overal water zoeken met 
weinig kosten, den bodem met groot gemak peilen, 
en zoo men geen nut liekken \ indt , heelt men -lechts 
de buis weg te nemen; men trekt ze u i l en kan ze 
alders in deu grond steken. 

Men verhaalt, dal het denkbeeld der huisputten 
geboren is iu deu oorlog, die tijdelijk de Vereenigde-
Stnten verdeeld heeft. Eeuige soldaten van het 
Moorderleger hadden met behulp van gevveerlno|ieii, 
die zij braken ea in den grond •taken, water ge
put uit een onvruchtbareo bodem. De heer Norton 
heeft later deze uitvinding verbeterd en practised 
gemaakt. 

Het Engelscb Gouvernement had een groote hoe
veelheid dezer buizen naar Abyssinio gezonden, en 
de uitkomsten overtroffen alle verwachting. Eeu der 
aanvoerders van het expeditionaire leger schreef den 
21 en Januari IHON; »Men heeft voor eenigen tijd, 
met behulp van den Amenkaanscheii buispul, een 
heetwuterbron ontdekt te Koemuilie , eu daar deze 

plaats, bet eerste station np den weg naar Sennfé, 
slechts op piert ien mijlen van de baai van Annesley l i g t , 
spreekt men erover bet water daar te doen komen 
door pijpen. Keu der grootste bezwaren van de Se-
ini.'é tt*tgie was het gemis van water tusschen Hoven 
Soeroe en Kairni-Gtiddi, over een afstand van on
geveer dertig mijlen. Men heeft onlangs een buisput ge
maakt te L'ndul. dat nagenoeg halfweg van die twee 
plekken l igt , wat de beweging der troepen bijzonder 
gemakkelijk maakt, zoowel als den aanvoer van 
krijgsvoorraad tot Senafé." 

Sedert dien tijd, die reeds ver achter ons ligt, heeft 
de heer Donnet, uil L v o n , de oogenhlikkelijk wel
kende putten van den heer Norton zoeken te wijzigen 
en verbeteren, door buigen van aanzienlijker middel
lijn te bezieen, die, hiel al het lot inheiing noodige 
materieel, op een gemakkelijk te bewegen voertuig 
worden geplaatst. 

Het toestel van den lieer Donnet bestaat uit een 
vierwielige kar , die men onbeweeglijk maak! door 
middel van remmen. De beispieren worden te lood 
geplaatst en uien verschaft ze door schoren een ste
vig steunpunt in de kar. Aan "t boveneind van elke 
spier zijn katrollen bevestigd, die de kabels ontvan
gen, be-iemd om bei heiblok op te halen. Dil blok, 
in den vorm van een dames-nn f , laat dein te heien 
buis door, juist zooals in het eerste slelsei van deu 
heer Norton. De eenige wijziging van gewicht be
slaat iu het gebruik van de kar. Men heeft bevon
den . dat dit toestel het ongemak heeft, zeer be
zwaarlijk vervoerd le kunnen wonlen op een oneffen 
of otigeploegdeo bodem. Het is dan ook opgegeven 
en tegenwoordig vervangen door zeer gewichtige ver
beteringen, die men te danken beeft aan den beer 
Clark , concessionaris iu Klankrijk. Deze, zeer er
varen in de zaak, heeft het oorspronkelijke stelsel 
van den heer Norton aangenomen en er de beste 
voorwaarden van degelijkheid aau verzekerd. De me
talen buizen, bestemd om iu den grond te wonlen 
gedreven, worden door lieden op den rug gedragen, 
gelijk ook de Steunpunten van heiblok. Alles wordt 
op het terrein xeer spoedig opgesteld: als men een 
buis in den bodem gedreven heeft, gelijk een spijker 
in een muur, wordt een andere buis vastgeschroefd 
aan het uiteinde der huis, die pas verdwenen is , 
en men zet de beweging voort, totdat de walerlaag 
bereikt is. Twee mannen zijn toereikende om dit 
werk te volvoeren. Eindelijk schroeft men een pomp-
mond san de laatste buis. 

Men heeft iu Engeland eeu ander stelsel gevolgd, 
l ie t heiblok wordt iu beweging gebracht door een 
windas eu de schok wordt getemperd door accumu
late ars van koetsjoek. Gelijk blijkt uit de onder
vinding, levert het toestel de beste uitkomsten in 
stinken, waar de omletaurdsche waterlaag niet te 
diep beneden de oppervlakte van den bodem ligt. 
(Zie de figuren in Lu Mature vuu l ü April en II 
Dec. 1880). 

18 Dec, 1880. M . 

IETS O V E R HET K O 0 L O X Y D E . 
Gedurende hel strenge jaargetijde went men er 

zich eenigszins aan, de koud- te beschouwen als den 
grootsten vijand van den inensch. De koude is on
aangenaam, het is waar, maar moet men ze voor 
den grootsteii vijand van den bewoner der steden 
houden.' Er is een andere vijand, die ternauwernood 
van zich doet spreken, die des winters in onze huizen 
onbemerkt arbeidt, die zich verbergt en ons vrij 
wat gemakkelijker toeschijnt. Die vijand vermoordt 
ons doo I-eenvoudig. Dat is het liootorgde. 

De koude vertoont zich aau ons in allerlei vor
men. Als het een droge koude is, kan zij slechts 
bevordeilijk zijn aan de gezondheid; zij verhoogt 
le werkzaamheid der ademhalingsverrichtingen, zij 
maakt rie stofwisseling levendiger, zij geeft toon en 
krachten aau onze bewerktuiging; men zou ten 

finale ongelijk hebben met haar een vijand le 
men. Als de koude vochtig is, oefent zij een 

noodlottigen invloed op het lichaamsgestel u i t ; de 
waterdamp iu de lucht streeft ernaar ons veel warmte 
le onttrekken, Ken vau vocht verzadigde dampkring 
ontneemt aan het mensehelijk lichaam bijna tweemaal 
zooveel warmte als een droge dampkring. Men lijdt 
minder bij tien graden onder nul in droge lucht 
dun bij slechts vijf graden iu zeer vochtige lucht. 

Bovendien neemt hij elke ademhaling de water
damp hare plaats i n ; wij ademen vrij wat minder 
zuurstof i n , dien levenwekker onzer verrichtingen bij 
uitnemendheid; de bewerktuiging brengt minder 
kracht voort. Eindelijk balen wij ook adem door de 
huid; in het algemeen onttrekken het zweetanende 
onmerkbare ademhaling aan het lichaam 050 gram 
water in de vier cn twintig uren, het dubbele 
van wat door de longen ontsnapt; iu vochtige lucht 
heeft de stofwisseling tusschen de huid en de van 
damp verzadigde lucht zeer slecht plaats; de nieren 
zijn verplicht te arbeiden voor de huid eu de vloeistof af 
te sch>ideii. Niettemin volgt er, bij slot van reke
ning , een algemeene vertraging In de levensverrich
tingen u i t , zekeie zwakheid, en bijgevolg een onwel 
zijn eu een voorbeschikt beid lot ziekte. Er is niemand of 

bij heeft, zonderee zich goed teketischap van te kunnen 
geven, de schadelijke werking van het vochtige weder, 
van den mist, enz. gevoeld, en wij spreken hier nog 
niet eens van den invloed der vochtigheid op rhiima-
tisme, aambonajgheld J enz. Dus de vijand in «len 
winter is niet de droge koude, het is de sombere, 
de vochtige koude. 

Maar vrij wal bedenkelijker nog is in onze huizen 
de rol van het kooloxydo. Ziedaar den werkelijken 
vijand! Des winters kalfaat de bewoner der steden 
zijn vertrekken, bij sluit zich op achter dubbele 
•leuren, ilubb.de gordijnen, luiken . . . en propt zijn 
baarden vol met brandstof] zoo hij kon lijk is . neemt 
bij de toevlucht tot kachels, en zelfs tot de Ameri
kaanse be ('), Alle onvolledige verbranaing nu maakt 
kooloxyde vrij ; de Calorifèret, de kachels , de haarden 
<i la nrussicuw, de gasbranders begiftigen ons 
dagelijks met een weinig kooloxyde; vooral de keuken
fornuizen leveren er ons uaar welgevallen van, 

liet stof uit de lucht, dat op boete pijjien of 
platen valt, verbrandt onder bet voortbrengen van 
kooloxyde. Ieder inensch iu een luns beijvert zich 
om aan de massa zijn aandeel kooloxyde toe tc 
voegen, De trap] «'ii jagen lucht van den begauen 
grond tot bet dak en verspreiden het giftige gas 
vun verdieping tot verdieping; het glijdt van de 
keukens iu de zalen, iu de slaapkamers: bel dringt 
onbescheiden overal binnen, geroe|>en door de lucht-
-I toornen , zelfs door de lucht verversching der schoor
dennen. De hoeveelheden, in elk vertrek voortge
bracht, zijn soms klein, ik stem het toe, maar veel 
kleinijes maken ten laatste een eerbiedwekkende!! 
groote. Zie ook eens om u : do kamer is gesloten, 

g I verwarmd; alles is opperbest, en toch, wat 
stoornis in de gezondheid der zwakkeen zenuwachtige 
personen I aanhoudend onwel n j n , bleekheid, zwakte, 
hooldpijnen, maagpijnen, dofheid, rillingen , geheugen-
verzwakking enz.! De stoet der versch ij paaien is 
lang. Ounoodig de oorzaak er van bed ver te zoeken. 
Nog eens, de vijand is het kooloxvde! 

Hij is zoo verraderlijk mogelijk; men ziet hem 
niet, dij riekt bijna in 't geheel niet en glijdt in 
het bloed met de lucht, ilie wij inademen; hij belet 
de bloed Mietjes zich le beladen met de noodige hoe
veelheid zuurstof, zoodat h i j , die het in zijn longen 
voert zicii in den toestand bevindt van kanand, die 
een goed deel van zijn bloed zou hebben verloren. 
Voor de armbloedigen is de intrede van dit gak on-
lieilzwanger; zij hebben weinig bloed en het -as ver
nietigt nog een gedeelte van dezen ongenoegzame!) 
voorraad; de toevoer van zuurstof is zeer zwak, en 
•Ie bolletjes gaan ledig in den omloop, gelijk een 
s|M>oiwegtieiu, waarvan men de meeste wagens zou 
hebben bevracht met mittcloozen afval. Voeten wij 
onverbiddelijk eu met geestkracht deu oorlog legen 
hei kooloxyde 

Vooral de kachels op rollen (noèles mobiles) zijn 
gevaarlijk. Een in alle opzichten betreurenswaardig 
ongeval te Parijs heeft onlangs tleze uitspraak beven* 
tigd. Bij de groote lijst der slachtoffers van den 
voiigen winter heeft men er opnieuw twee moeten 
voegen, en in de laatste dagen is ook de vrouw van 
een Kransch generaal bijna gestikt ('), Men moet 
die kachels volstrekt u i l de slaapkamers velbannen 
en ze elders met de uiterste voorzichtigheid gebruiken. 

Niet alleen vormen tie stookinrichtingen iu onze 
huizen voortdurende bronnen van kooloxyde, maar 
het is meer dan eens gebeurd, dat het zich door 
sp'eten iu de schoorsteeneu en in tie muren verspreid 
beeft in de naburige vort rekken , ja , men kent gevallen 
van vergiftiging, die zich op zulk een wijze hebben 
voorgedaan. Eindelijk kan het lichtgas soms zekere hoe
veelheid kooloxyde voegen hij die, welke de kachels 
vrijmaken. Zoo de branders, .lie men bezigt, bekken 
met dubbelen stroom zijn, gelijk die van Argand , 
vau Beuzel, van Meunier, is de hoeveelheid verwekt 
kooloxvde zelfs niet te liepnlcn bij het gevoeligste 
reagens Maar als men zich bedient van waaiervormige 
branders, gelijk die, welke men iu de keukens en 
voorportalen ziet, is de verbranding niet zoo vol
ledig, en volgens ile onderzoekingen van Dr. I,ayet, 
hoogleeraar iu de gexondbeküüeer aan de Medische 
Faculteit te Bordeaux, isou een meer of min aan
zienlijke hoeveelheid kooloxyde iu den dampkring vrij-

worden." 
De beweegbare kachels verspreiden ook veel kool

zuur. Dit gas is op zich zelf onschadelijk , maar het 
neemt de plaats der suurstof iu en wordt dun zeer 
nudeelig. Immers, de lucht behoeft slechts één per
cent koolzuur te bevallen, om de uitademing van 
•Ut gas door de longen aanmerkelijk tt; verminderen. 
Deze vertraging oefent hare wei king u i l op ons gan-

(l) Misschien bedoelt du nehrijur de „vrooltjke" kaehel* 
met miea-veuMertje» eu tal vau deurtje». Zij missen stijf
heid eu Mmenasag. Mi sen issr l i overal de sluiting ge
brekkig. Vandaar het kwaad. Mijn j.mg«lc dwbtertje werd 
er den vierden dug na lianr gebu.irte bijna dour vergiftigd. 
Met drie xluip.-n en de npoedige hulp van den geue.-shecr 
kwam zij er af. Vert. 

(*) De prefect van politie te l'nrij- beeft terecht up dc 
muren de viiiir*ehrift.-u van deu (ie/.uidlier.lsrmi.l dueti aan
plakken, die betrekking hebben u|i liet gebruik van de be-
weegbiin- kachel» tn un dtr tu^rzurgeu t« uciueu bijlutauu-
-ttk. u. 
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•ene lichaam. Deselfde aanmerkingen gelden vuur de 
toestellen tul verwarming met gas. De heer l.ayet 
zegt dau <Hik zeer ondubbelzinnig: »Wij verourdeelen 
uitdrukkelijk hel gebruik van gaskachels MIDI-studeer
vertrekken eu slaapkamers, in één woord voor ver
trekken , waar men zich lang ophoudt" (*) 

Ken dam pk l ing , die een twaalf honderdste aan kool-
oxvde beval, is ree»Is bedorven De heer Grchnut, 
wien men zeer merkwaardige studiën over de giftige 
werking van dit gas verschuldigd is , heeft onlangs 
de kleinste hoeveelheid opg.-spoord die, in de lucht 
aanwezig, verschillende dieren kan dooden. Het geldt 
ditmaal geen langzame, maar een zeer snelle ver
slikking. Bij een hond van zeven kilogr. is de dood 
gevolgd na inademing van lucht, die slechts een drie
honderdste aan kooluxvde bevatte. Hij een anderen 
hond van gelijke soort heeft men de dosis moeten 
opvoeren tot een tweehonderd vijftigste. Opeen konijn 
is een honderdste zonder uitwerking gebleven; bij 
een zeventigste is het dier jp zijde gevallen, maar 
in de frissche lucht teruggebracht, is het luier eerst 
bij een zestigste gestorven. Hij een musrh is de 
kleinste giftige dosis gebleken le zijn een vijfhonderd
ste. De vogel is bezweken na een uur en veeilig 
minuten. Ken boud opgesloten in een kamer van 
45 teerling-meler inhoud, waarin men twee kilo 
brandstof verstookte, sliert' binnen weinige uren. Na 
twee uren hadden honderd leerling-centimeter bloed 
tien teerling-ceu timet er kool-oxyde vastgelegd. 

Het weerstandsvermogen is verschillend. Daarom 
sterft tie een, terwijl de ander de vergiftiging over
leeft. De vogels zijn bet gevoeligst. Zij zijn dus een 
zeer kostelijk herkenningsmiddel of reagens, liet ge
vaar wordt dreigend voor den mensch , zootlra de 
vogel dood neervalt. 

Dus: in tien winter is de vijand van buiten: de 
vochtige koude; de vijand van binnen : hel kooloxvde. 
Wij kunnen nitrt genoeg aanbevelen de lucht iter ver
trekken verscheidene malen daags te ververscheii. Dc 
aanbeveling is veel minder overtollig dan men waant; 
er bestaat geen ander redmiddel. 

•Jl D c c , 18H0. II. d. 11. 

(3) Wij loten de KM-onttasppiogen door deu bodem, door 
de kelders, dour de spleten inde pijpen, door de 111 ureu euz. 
terzijde; zij inogen niet altijd reiwurlootd «orden. Tc 
Ptirïj, verbrandt men ongeveer 70 M•'. gas per inw r, en 
er giiiiii 15 M : l . giis iu den grond verloren, dus 200,000 M- 1. 
per M 1 . en per jaar. Het gezuiverde yiis bevat Uog •"> tut 
18% kooloiyde. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N I. A N D. 

— De Keystone Bridge Company heeft voorde 
Mejikaansche Regeering een ijzeren lichttoren ver
vaardigd, die 44.7 meter hoog is. 

— Die Eisenbuhn verbetert dc berichten der 
dagbladen omtient ongelukken iu enkele tunnels, 
inzonderheid die van tien St.-Outhard, waarin twee 
arbeiders door neervallende steenen gedood werden, 
en weerspreekt de meening , alsof zulke ongelukken 
geheel konden worden voorkomen door de bewaar
ders. Pe zorgeloosheid kan zclts tloor straiten niet 
worden weggenomen. De nieuw-onttlckte zoogenaamde 
tunuelzickte is eenvoudig het gevolg van verkoeling. 
De werklieden hadden ze kunnen vermijden door bet 
volgen van de welgemeende eu dikwijls herhaalde 
waarschuwingen 

— Met nieuwe gcwell van 1.5 M . dikte iu den 
St.-Gothard is totheden ongedeerd gebleven. Enkele 
dagbladen maken er te veel beweging over, om re
denen die zij niet zullen blootleggen. 

— Dc brug over tie Missouri bij Glasgow werd 
in een bouwjaar roltooid. Zij heelt 5 openingen 
van 95.1) M . , geheel iu staal gebouwd; deze zijn 15 
M . iu den dag boven hoogwater. De stroomprjlers zijn 
pneumatisch gefundeerd. De brug heeft 1,140,000 
gulden gekost. 

— Op het eind van 1877 had 
Oroot-Bi itaimie 2740-4 K . M . spoorweg, waarvan 

14868 met meer dan één spoor. 
Pruisen 1754:1 K . M . sjiooiweg, waarvan ü'514 

met meer tlau een spoor. 
Oostenrijk—llongai ie 17970 K . M . spoorweg, waar

van 1089 met meer tlau één IpOOr. 

— I lp tie Zwivdsche staatsbanen zijn tot het 
vervoer van boter, melk, vleesch, viscb enz. door 
ijs afgekoelde cn vau dubbele wanden voorziene goe
derenwagens. 

— De Minister vau Onderwijs en fraaie Kunsten 
heelt alle Fraii.-che ai ti-teii , schilders, beeldhouwers, 
graveurs en architecten tegen tien l'Jden Januari tot 
eene algemeene vergadering bijeengeroepen, om eene 
commissie van M> leden te benoemen f die met eenige 
hoofdambtenaren van het departement vau Fraaie 
Kunsten in overleg zal lieden ter regeling van den 
Salon van IS8 I . 

B I N N K N L A N D. 

's-Gravenhage. Met leedwezen vernemen wij 
het overlijden van den heer A . B . Albers, ingenieur 
van den Waterstaat, die ongeveer een jaar geleden 
met tic heeren l'e Lesseps cu Dirk- uaar Panama 
vertrok, om de leiding van een gedeelte vnn het 
voorloopig ondersoek op zich te nemen. De heer 
Alliers begaf zich vau daar naar Columbia, waar 
hij door de Kegeering met de leiding tan het graven 
van een kanaal was belast, om van tiaar naar de 
Panama-werken terug te keereu De gele koorts 
moet onzen wakkeren landgenoot, die slechts 32 
jaren oud weid , ten grave hebben gesleept. 

Amsterdam. In zake den aanleg en de exploi
tatie van stoomtramwegen zijn een paar stukkeu op i 
tie gen nteserrelurie Ier algemeene kennisneming • 
nedetgelegd. In de eerste plaats een adres van llirsch- •• 
inaiiu , waarbij hij kennis geeft vau zoo s|ioe.lig moge
lijk de vereischte opiiielingen en leekeuingeii voor 
zijn aanvraag tot aanleg en exploitatie van een stoom 
tram te willen inzenden —zoo zijn plan de goedkeu
ring von den liaad wegdragen mag. — Hij zou tlie 
stukkeu wel bij zijn eerste request ingediend hebban, 
wan: hein niet alreeds te voren ten stadhuize ver
zekerd, idut men liever ueu monopolie aan dc A m -

steidamscbe Omnibusmaatschappij verleende." Het 
tweede stuk is een adres van tien Heer T. Sanders, 
waarbij hij het volgende te kennen geeft op het 
preadvies vun Burgemeester en Wethouders omtrent 
zijn concessie-aanvraag voor aanleg van slnoiutranis. 
Hij beantwoordt o. a. een drietal in dat preadvies 
geopperde beswaren aldus; 

• 1 d a t tie afstand te kort is. 
Dit geldt voor des ondergeteekenilen aanvraag niet, 

omdat hij ook buiten de stad en dus op langer af
standen rijden zal. 

Ün. dat tie snelheid gevaar oplevert. 
Hierin is te voorsten door eene politie-verordening, 

waaraan de onilcrgctcekende zich gaarne zal onder-
werpen. 

3o. de verspreiding van vonken en rook. 
Ook tlit argument vervalt, omdat de oiulergctee-

kcntle liet VOOrnemen heeft warmwater-locomotieven, 
en dus trekkracht zonder vuurhaard te gebruiken." 

Verder wedcrlcgt hij ook de beweringen, dat tie 
binnen haven tier Handelskade zou moeten versmald 
Worden en «lat de Eilandakerk zou worden doorsne
l len, van welk gebouw zijn lijn minstens 12 M . ver-
wijderd blijft. Ten slotte zegt adressant o. a »dut 
al len, tlie zijn plan in het belang van de \ - - J .n-t 
van Amstenlam nuttig oordeelen, die de verbinding 
van de hoofdstad voor personen en goederen melde 
aangrenzende gemeenten weiischelijk achten , die in 
eeu net van tramlijnen voor de ontwikkeling der 
buitenwijken een groot voonleel zien , met hem thans 
en niet later moeten trachten het plan te verwe
zenlijken. 

»Dat er geene technische moeilijkheden zijn. be
weert hij niet; maar tlat die moeilijkheden, hoe 
langer meu wacht , al grooter zullen worden, 
staat ook vast niet alleen bij hem, maar bij per
sonen, aan wie in deze minsten» even groot gezag 
moet worden toegekend als aan de technische amb
tenaren der gemeente, die wellicht tloor iets, waar
aan zij nooit hadden gedacht, tegen hun zin schij
nen te zijn opgeschrikt " 

— Iu het gebouw Eensgezindheid is eene ver
gadering gehouden om den houw eener nieuwe ma
nege te bespreken. Ken terrein aan de Vondelkaile 
van 2700 M ' grootte was voor ƒ ÜM.000 aangekocht 
en tie bouwkosten zouden, naai1 het pi.in van den 
architect A . L . vau Gendt, ƒ 1 4 0 , 0 0 0 bedragen, 
soodat in bet geheel / 200,000 heiiuodigd zijn De 
voorloopige commissie, die bij acclamatie tot commis
sie van uitvoering werd benoemd, beeft reeds voor 
ƒ 1 4 5 , 0 0 0 aan aandeelen geplaatst. 

Rotterdam. Dc permanente tentoonstelling iu 
het feestgebouw zal doorgaan. Daar veel inzenders 
bezwaar hadden tegen den korten tijd van voorbe
reiding, is de opening uitgesteld en bepaald up 19 
Februari aanstaande. 

Leeuwarden. De nationale wedstrijd op het 
gebied van nijverheid en daaraan verbonden tentoon
stelling, iu tie maanden Juli en Augustus 1881 te 
bonden tloor tic Vereeniging Nijverheid, bij de vie
ring van haar 25 jarig bestaan, zal doorgaan, daar 
zich een voldoend getal medediugei-s hebben aange
geven. Blijkens de mededeelingen tier commissie 
van voorbereiding is dat getal 2H9 voor Xt vakken. 
Bovendien zijn ruim 300 aanvragen ingekomen, om 
voorwerpen ter opluistering uit een -lO-tal vakken 
in tc zenden. De geheele Iocaliteit van bel gebouw 
tier Harmonie, behalve een tweetal vertrekken, is 
vuor tien wedstrijd beschikbaar gesteld. Kr zal ech
ter bovendien een gebouw noodig zijn, dat , als de 
goedkeuring van het Gemeentebestuur woidt ver
kregen, op den onmiddellijk iu do nabijheid gelegen 
siadsgroiid zal worden opgericht. 

Zwolle. De ItaatI besloot, den gemeentearchi-
ler.t het maken van een plan voor eeue overdekte 
liolermarkt niet begrooiing van kosten op te dragen, 
zonder vooralsnog :ot de verplaatsing daarvan eenige 
beslissing te nemen. 

Arnhem. Aan het lang besproken plan om 
een vogel- eu plantentuin op te richten, is liegin 
van uitvoering gegeven, Kene oppervlakte van on
geveer tien hektare, aan den straatweg van hier naar 
Velp gelegen, is voor dit doel bestemd en de aanleg 
zal geschieden naar het plan cu onder leiding van 
den heer Dirks Wattez, architect en boomkvvceker 
le Husstim. 

Hoorn. De heeren De Kruytl' c s. te Delfsha
ven, concessionarissen voor den stoomtram tusschen 
hier cn Enkhuizen, hebben genoegen genomen met 
de voorwaarden lot vergunning voor het leggen van 
sjioorstaven in den straatweg, bun gesteld door ge
committeerden lot tie directie over de wegen en 
vaarten tusschen de zes Noordhollundschc steden, 
zoodat deze lielungrijke zaak spoedig tuisland zat 
komen. 

Delft. Op verzoek is eervol ontslag veriaand aan 
den heer .1. F, Klinkhamer als adskftent voor de 
bouwkunde aau de Polytechnische school, uu in diens 
plaats is benoemd, voor bet jaar 1 8 8 1 , de lieer D. 
K. C. Knut te l , civiel en bouwkundig ingenieur aldaar. 

Schiedam. Dij den Gemeenteraad zijn twee 
aanvragen ingekomen om concessie tot den aanleg 
en tic exploitatie van eeu drinkwaterleiding ilhier; 
de eene van de heeren D. F . W. Prins, C. L . M . 
Lambrechtsen en Th. G. Glekbmann en de andere 
van de heeren It. S. Stokvis c. s. 

Heusden. De heeren .los. Lcvelt c. s., wonende 
te liotterdam, hebben cenc wijziging gebracht in 
de aangevraagde concessie voor een stool ut ram weg 
van deze stud af over Elsbout, Baardwijk, Waal
wijk, Candle, tot Waspik, en van daarover 'e-Ora-
venmoer naar deu Groenendijk. Zij verzoeken, dat 
de aanvraag in dier voege gewijzigd wordt, dat de 
concessie worde verleend van tie gemeente Waalwijk 
of liesoijen af, iu aansluiting met den geprojecteer-
tlen tramweg Ti lbu ig—Waalwi jk , over CapeUs en 
Waspik tot het Kaauisdonksveer, om aldaar aan te 
sluiten aan deu Zuider-tramweg Breda—Geertrui* 
denberg. De Gemeenteraad van Besoijen heeft be
sloten tleze aanvrage door een adres aan Gedepu
teerde Staten te ondersteunen. 

Wageningen. Dc Itaad heelt nader iu behan

deling genomen het contract met de Nederlandsche 
Itijnspoorwt-'maatschappij, betredende een stoom
tramweg van hier naar het station Kde. Meest alle 
door tien Itaad voorgestelde wijzigingen zijn door 
tic directie tier Kijiispoorwegmualschappij goedge
keurd, waarop het geheele contract, zoa l s het 
thans gewijzigd is, met op twee na algemeene stem
men werd aangenomen. Het Dagelijksch Bestuur 
heeft zich reeds tot Gedeputeerde Staten gewend, 
ter verkrijging van subsidie. 

Hilversum. De heeren .1. Lcvelt, te Botterdam 
en F. Schwiep heblieii de voorwaarden aanvaard, 
waarop hun door tleze gemeente vergund is den 
paarden tramweg van bier op 's-Graveland iu exploi
tatie te brengen. 

Wijk-aan-Zee. De heer P. Tap|>enbeck, onder
nemer van het Badhuis, heeft vergunning verkregen 
van deu Knad om een lieklillkeiden weg te leggen 
uit de kom der gemeente naar het strand, waarhij 
aan hem woidt afgestaan aan weerszijden van den 
weg p. m. 14 hektare duiiignintl, onder voorwaarde, 
dal hij ze hitmen 35 jaren met badhuizen of wonin
gen bebouwen za l , of wel er tuingrond, houw- of 
weiland van zal maken. Met deu houw vau het 
nieuwe badhuis, waarin, behalve ruime zalen, om
streeks 80 kamers zullen zijn, denk! men reeds met 
het aanstaande zomerseizoen gereed te komen. 

Bouwkundige Studiën door A . W. 

Weissman, uitgegeven door Joh. G. 

Stemler Czn. te Amsterdam. 50 bladz. 

8 " ; prijs ƒ 0 . 0 0 . 

Het gebeurt in Nederland zoo zelden , dat een 
bouwkundige de vruchten zijner studie door tie pers 
'm ruimer kring verspreidt, tlat er waarlijk met eenige 
voldoening op gewezen mag worden, als tlit het 
geval is, De heer Weissinan, die als jong bouw
kundige een werkzaam deel neemt aan het streven 
der Vereeniging »Ar'hitecturu et Arnicitia' ' te Amster
dam, heeft een zestal opstellen verzameld en onder 
tien in het hoofd dezes vermelden titel uitgegeven. 
Eenige dezer stukken werden in verschillende week
bladen geplaatst en andere voorgelezen iu tie voren
genoemde Vereeniging van jonge bouwkundigen. De 
ouderwer|jen, die achtereenvolgens behandeld worden, 
zijn tte volgende: 

Iets over Gothiek, 
Het oude Neurenberg. 
De St.-Sophiakerk te Constantinopel. 
Inwendige versiering van gebouwen. 
Voorlezing over estbetika. 
Iets over gesmeed ijzer. 

Het eerste en derde dezer artikelen wenl in dit 
weekblad en bet laatste iu tie Kunstbode opgeno
men, terwijl Het Oude Neurenberg en de Bethetika 
de ondei werpen van voorlezingen uitmaakten. 

Wij betelen de lezing van deze beknopte verza
meling met ingenomenheid aau eu hopen, dat vele 
jongere bouwkundigen bet voorbeeld van den schnjier 
zullen volgen, o|nlut de Imuwkunst niet hare groote 
verscheidenheid van nndcrwer|ien meer en meer een 
punt vau bespreking wordt, niet alleen voor de man
nen van hei vak, maar ook voor dilettanten. 

Kerst dan als het groote publiek met kennis vau 
zaken over bouwkunstige onderwei pen kan nu deelen, 
zal er ecu einde komen aau de huuswnrstcrijen, die 
thans met veel handigheid, doch teu nndeele ran de 
ware kunst vertoond worden. 

\ i i n k o i n i i n i i m r n van iMlmsl t id i t taCei i . 

Maandag;. 3 Jan. 
Haaotrlrlil, te l i l uren. door het ministerie vau bm-

uenl. zaken, aau bet gehouw van het prov, hestuur: liet 
onderhouden van- en het doen vau eenige vernieuwingen 
eu heistellingen aau de ge wen derHuksd g-re bur
gerschool te Roer ml. ged. 'Hl eu '82 Haming ƒ3000. 

(•ara. te I uur. door het gemeenteliestutir: liet ileui-
IM'II der sloot aan den noordkant van den tuin van In-t 
kotliehuis De l'tius vau Oranje en het daarvoor iu ,]e 
plaats makeu van eeu riool. 

Vecudaiti, te 7 uren. tloor het gemeentebestuur: de 
levering geil. het jaar 'HO vau de benoodigde bouw
materialen. 

Hurra, door armvoogden: het amnvecreii vau de be
staande arinvoogdijwoningen eu het bouwen van een nieuw 
armhuis. Inl. bij den gem tearclütecl. Hilj. inz. bij 
K. Santa, aldaar. 

Ilil in. luj Wed. W. O. vau Leeuwen: het houwen van 
2 woonhuizen. 

Ilinsdag. 4 Jnn. 
M|iiiiikemi, te II uren. aau lie Luchte: het bouwen 

van eeue schuur, hel verleggen van een eind grintweg eu 
eeuige verschillende werkzaamheden aau de „Huigers-
lioeve ", onder den I lel.lcr-c he-Toren, aldaar. Hilj. inz. 
3 Jan., hij den architect M. K. Smit. te I lieren. 

v v . i ' i i , te 12 uren, door het ministerie vau binuenl. 
zaken, aan het gehouw vau het prov. bestuur! lu-t on
derhouden van- en het doen van vernieuwingen eu her
stellingen aan de gehouwen der Ki|k—hoogere burgerschool 
te Assen, ged. 'St eu 'H2. Haming ƒ1850. 

U i - e n . te 1 uur, door het Katholiek kerkbestuur, iu 
het logement De Kroon: het houwen van een overdekte 
ingangspoort met lijkenkamer en kapel op hei kerkhof 
dier parochie. Aanw. te 11 ureu. 

YVagnum, le 1 uur, do-u- het H. K. Kerkhe-tuur van 
den II. Ilieiunvmus. iu «De K bacht": het vergrooten 
der kerk en aatihooreiide werken Inl. hij den IMUIWlnees
ter A. C'. Hleijs. te Amsterdam. 

l 'trrrhl, te 2 ureu. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aau het centraalbiireau: bet maken 
eu leveren van stalen tong li-weg ingen niet toebchooren 
en ijzeren excentrieken, ten behoeve van het Vernieu- j 
wiiigsl'onds. 

» neii-ila- . a Juli. 
ttuatrrrn, te 10 uren. door bet geuu-entebestiiiir. in | 

het koffiehuis van Sche|iers: hel leveren der meubelen ! 
voor de openbare scholen aldaar en te Die teren, in 2 
kavels. 

kleverakerkr, te 11 uren. in de consistorie der Herv. I 
kerk: hel gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen der i 
[Historie aldaar. Iul. bij P. J. vau 1'iillclcn. te Middelburg. 

'a-llage. le 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatss|mnrwegen: tiet 2e per- | 
ceel vau het leveren, kejmn en carbonisi-eren van eiken- ( 

hout voor 100 wissels met MM dwaisliggets. Kaming 
ƒ 2200. (Hei-besteding). 

'--Hage, te 1 uur. door bet gei •iitebestiilir: de le- i 
vering van: gegoten-ijzeren kolken: materialen; hout
waren: het onderhoud der o|ietibare |HitupCll. 

Arnhem, 's av. tl uren, door de architecten Van Gendt 
eu Sieraad, in het Café Suisse,; het verhouwen van het 
perceel iu de Hak kerst raat. Wijk 0 , H. Aanw. 3 Jan., 
te 2 uren. 

Ilet-ni-ier. door regenten vau bet Deiitzenliolje, te 
Amsterdam, in De Tuinbouw: de buuw vau eenu boeren

hut-led., op ,|e plaal- genaamd hel li . ut/. ul,.,|j 
Nekket weg in de | h -ter. Iul. lm den arcl 
Lankelma, te |»m m-rend. 

Ilandrrdag, e> Jan. 
It i.i....,. i , . 12 men, aan de hu,eau-, \ . 
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Vrijdag , 7 Jan. 
irnhem, te 12 uren, door het ministerie van hinnenl. 

Zaken, aan het gehouw vau bet prov. hestuur: het on
derhouden van- eu hel doen van herstellingen aan de 
gebouwen van Kuks-hongere burgerschool te Winterswijk, 
ged. '81 en '82. Haming ƒ21 Ml. 

Leeuwarden . le 12'/, uren. door het ministerie van 
hinnenl. zaken, uan hel gebouw vau bet pmv. hestuur: 
lo. lu-t onderhouden vau- eu hel doen vau herstellingen 
aan de gehouwen der Hijks-hoogere burgerschool te' Leou-
warden. ged. 'Hl en V2. Aanw. 3 Jan., te I •. Ha
ming ƒ3100: 2o. hel idem aan de Hijk—hoogere burger-
school Ie lleerenveen, ged. 'Hl eu '82. Haming ƒ 2400. 

hi.i l io-ii i . te 0 ureu. door hel best • van den lod
der Kralingen, iu het waterst hapshuis: het onderhouden 
van eenige wegen en voetpaden eu het in goeden staat 
bonden van eenige watering i, bare kanten, ged. 5 
jaren. 

Zaterdag. H Jan. 
I. • i II M .inli-ii te 12 uren. door buig. en weth.: de 

levering van glas eu verfwaren, gebakken steen eu zand, 
ged. 'Hl. 

Ut ree lit, te I uur. door burg. en weth.: lo. bet uit
breiden der standplaatsen voor vee op hel plein Vredeu-
burg; So. hel aanleggen van een brand waterleiding met 
2 putten iu i fn gedeelte van de Maliebaan. Aanw. 3 
Jan.. te 10''j uren. 

MteenwIJk, te 2 uren. door het gemeentebestuur: het 
bouwen eener school voor 384 leerlingen, met overdekte 
speelplaats, •. ubll til en verder hijhehooren. tul. bij 
den arihiiect II. Wesstra Jr. Aauw 7' Jan.. te 2 uren. 

ttrerlii . te 2 un-u, door het ministerie vau hinnenl. 
zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: La het 
onderhouden van- eu het doen va nige vernieuwingen 
eu heistellingen aan de gehouwen van de Idjks-hoo^ere 
burgerschool te Utrecht, ged. HI en '82. Aanw. 28 Div.. 
te 10 uren. Haming ƒ2000: 2". idem idem aau de ge
houwen vau slhjks veeartsenijsi hooi, ged. 'hl en '82. 
Aanw. 28 Dec., te 1 uur. Riming ƒ11,000. 

Lemmer, door het ajjksbestuur van bet waterschap 
Zeven-Orieteiiijeii-eii-Stad-St<Niteii : lo. het onderhoud voor 
'81 van de wegen, iu 3 peiv.; 2o. de herstelling en het 
egaliseeron van een biiuienherin aan het oosteinde \.m 
den Zuidfensteiilijk: 3o. het verrichten van aardewerk enz. 
aan den Wieldljk'; 4o. de levering van paleu eu gordingen 
voor '81. in 0 perc 

KeelNler/viaag, door het gemitmtehest. van Op>ter-
l.ind: lo. het uithreken der boien en het ..[.nieuw bevloeren 
met Duitsche straatsteen van den weg door het dorp 
Lippenhuizen; 2o. a. de gewone ouderboudswerketi aan 
de gemeente- en dorp-gehouwen ged. 'Hl : h. idem vau 
verf- en h'haiigerswerkeii; c. het doen van iware bet-
slellingeu en het gewoon ouderhoud aau de brug in den 
Lipjieubuister lltfienweg. 

Maaudiig, IO Jan. 
Legeineer. te 11 uren. door liet dijkshestmir van he| 

waterschap Zeven-Orietenijeii-eu-Stad-Slooteii, bij Iliel-
keina: de levering van grint, luik eu kalkkei/id. iu on-
del-sxheideu |ierceeleii. 

vv .i-.n j ii-.n te 1 uur, door hing. en weth.: het on
derhoud der stads|ioiu|ieii ged. 3 |areu. 

tmalrrdam, te 1", aren. d - de Holl. IJzeien-
sp>orwegi,iaatschappij. m Het Vosje: bestek no. 207: het 
verandeien van deu onderbouw der kraauhrug over de 
Wijken aart te Beverwijk. Aanw. 4 Jan., te 11 uren Ha
ming ƒ lo.ono. 

Wier, hij den voorzitter van bet kerkbestuur J. L. 
Dijkstra: bel afbreken van een ouden- en het wederop
bouwen van een nieuwen toren en voorgevel enz. hij do 
Herv. kerk. aklaar. Teekening ligt bij V. Ilmtiwer, te 
I. 'onijum. Aanw. ."» Jan., te 2 uren. 

It.i.ilie. ui De /waan: bet afbreken en wederopliou-
weu van een winkelhui-, tegenover lle Zwaan. 

T i luj II. Visser, kerkvoogd : het aftreken dei-
oude huizing en schuur en houwen \an eene stelphuizillg 
op de Pastoriezathe aldaar. 

Miliarias • t l Jan. 
Oudeuiiter, te II uren, door het best • vau het 

waterschap Snelrewnanl. Zuid-Lilischoten, Scbagen en 
den Lngh. in het kofiiehui- he Row: bel aflirekeu van de 
bestaande en bet ter plaatse Diaken van een geheel nieuwe 
brug. in den Engher Zandweg over de VleI<Un. iu de 
Vinken buurt te Uitschoten. 

tm-ierriam. te :i u r n . door bet kerkbestuur van den 
II. Ignatius: het houwen ee • nieuwe kerk, aau deu 
Singel, naast de tegenwoordige kerk die Krijtherg". Inl. 
hij den architect A. Tepe, ie 1'tntht. Aanw. te 11 uren. 

W t l l r f i l , |2 Jan. 
Zwolle, te l uur, door burg. en weth.: het ophoogen 

van de geprojecteerde straat van het Stationsplein naar 
de Zeven Allcetjes. Aanw. IU Jan. te 2 uren. I liet besteding). 

Vrijdag. 14 Jan. 
I.riiulimrn. (e 12 men. door bel ministerie van hin

nenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. bestuur: het 
nudiO'ln'iideii Van- eu het doen van oenjgo veriiieuwinfeu 
en heistellingen aau de gehouwen van de Kijks-kweck-
school vau ouderwijzer-, te Groningen, ged. '81 en '82. 
Aauw. 8 Jan.. te 1 uur. Kaming / 2130. 

/ , . . i . i il.i- , IS Jan. 
Huil in. In in te 12 uren. door het lies tuur der 11 

tiiu•hems, be Hoiiwinaatschiippij. bij W. Wolsink: het Imu
weu van 2 iluhhele heereuhuizen . in 2 perc. en in ma-sa. 
Inl. bij den arclnt'.t II. ,1. |„ tKiuk, aldaar. Aanw. l.j 
Jan. van 10-12 Uren. 

Leeiiuardrn. te | J ' / t uren, door burg. en weth.: het 
maken van eene houten walbeschoeiing langs het vaar
water ten oosten van de Druil-lreck. 

Meinm n u . luj Diilihcnnan: bet bouwen van eeu 
beerenhuis met wagenhuis, op de Kok aldaar, voor 0. 
Ifcwchloo. Ileatek ligt bij O. Krediet. 

| « -iitmirrdaili, dooi den burgemeester: de levering 
van 'itill -tuk- wilgen poten, lang p. in. 7 M., zwaar voor 
de bont op 2 M. van lu-t stauieiud (1.17 M. 

Illnodag, l«i Jan. 
'•-Hagr, le 11 uren. door het ministerie van koloniën: 

de levering van stalen nponrstaveii met ijzeren eindver
bindingen eu haakuagels en stalen inoerringeu, ten dienste 
der Staatsspoor wegen op Java. 

Waeiiadag, IB Jan. 
Hen hummel, te 10 Uien. d< ml' let get ueeiltehest uur : 

bel leveren van n. nl. Ö00 \D gehorde grint. 
'a-Hage, le 12 uren. door het ministerie van water

staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen : het makeu van 
de grondwerken, de kunstwerken, den lx ueu houw, de 
overgangs- r i l eenige andere werken voor Int gedeelte 
Sneek -1 it warden van den sj mor weg Staveren—Leeu-
wanleii. Iul. bij den hoofdingenieur (e Zwolle en den 
scctieingciiieur te Sneek, Haming /'ö-l 1,200. 

Vrijdag, 2H Jan, 
Kaïtrrdam, te I •, door burg. en weth.: het bou

wen, leveren, beproeven eu in-werklng-hreiigeii van een 
ijzeren drijvend droogdok aan den liukfr-Mausnever, aid. 
Inl. aau het Timmerhuis. Aanw. 18 en 20 Jan., t e l l 
uren, aan den v dam te Kaleiidrechl. 

/.iilerdag, "-M» Jan. 
I'rwneker. ten raadhuize : het leveren van vers, bill le 

ijzerwerken eu vuiit va-te materialen, meter eti regulateur 
voor tie gemeentelijke gasfabriek aldaar; het verrichten 
van diver-,- werkzaamheden aan du- fabriek en het Imu
weu van e knlenlimds. Inl. bij den architect A. Hreu-
nis-en Troost, te Sneek. 

0 | i luier le hepaleu rinltini. 
Leeuwarden! eene belangrijke verbouwing dei' huizing. 

Leiter I no. U0. aau den Kewal. Teekeningen liggen bij 
deu architect H. It. Stoetl Kz. 

li.., ,ini ht door deu archieecl II W. Veth. in Koop-
haiidel-en-Zeevaarl : de afbraak eu herhouw van het 
noordelijk- of achtergedeelte van het door Mc lb- Heus 
bewoond huis aan deu Nomdeudijk. 

t l l imji v a n AaiilHMi'iliiiüi'ii. 

ftneeh, 18 Deo: het doen van eene belangrijke ver
bouwing aau een herberg en stalling; ingekomen 8 Inl-
jetten. a l - : 
M. Kondeiua, te Sneek, ƒ l4d»5 
K. Keid-uia. I IJshrechtuui. I 14.0H.J 
Kaber en Hijvoets, • Sneek. i lS\860 
p Jonkers, » Oostel lil lens. » 12.HO0 
H. S. Zwart-. » Kolsgare. • 1LV82 
J. de liraaf. I Sneek. • U.W33 
K. v. d. Schaaf, » Terhorne, » 11,400 
P. Postma, Woudsi.tid. » 10,810 

Nladakanaal, 18 Dec: het bouwen eener winkel be
huizing ; iugek. 8 hilj.. als: 
II. Kggeus. le Valthermond. ƒ 4240 
l i . Siotema. » idem i 8828 
W. Hakker. » idem i 3781 
A. Slanting, . » idem 3000 
I. \ , .-. i Slad-kanaal. - S480 
J. Ken us. . Musselkanaal. « 3400 
.1. Litizel. - Stadskanaal. • 8847 
A. Niks, « Nieuw-Hninen. i 8849 

'a-Hage, 20 Dec: lo. het Imuwen van een wachthuis 
voor imlitie en brandweer in de Westerhaeiistraat; ingek. 
12 bti|.. als: 
L. M. van Spanje. te 's-Hage, >'U. 
0. 1. v. d. Hotst, • Hijswijk, 8300 
K. P. de Haas. i 's-llage, 3247 
A. KI,mts, » idem 31,Ml 
W. K. P. V, d. Grijp. » idem 3100 
W. K. Haasveld. « idem * «110 
.1. L. Weides Jr., » idem « 20U5 
.1. H. Arends. i idem * 20UO 
A. Nater, • idem • 8MH» 
A. ('. I'aatdek-m|ier. • idem 
K. Oroenewegen. » idem • 2540 
K. J. .Miran.le. • idem * 2480 

2n. hel voortzetten der rioleering Ie Scheveningen • 
ingek. 12 bilj.. als: 
L M. vat. Spanje. te 's-Hage, ƒ 14,000 
J. K. Tom eu II. van 

Heigen Henegouwen, - idem » 13.200 
F. 1'olsoii, ii idem 12.500 
II. E. de Haan. i Scheveningen. • 12.200 
W. K. Haasveld. • "s-Hage. » 12.148 
K. Mi i-ii n Katwijk en 

O. v. il. Htift, •. Schipluiden. » 11.070 
Langkamp. » 's-llage. • 11,IHKI 
O. .1. v. d. Horst. i Hijswijk, I I.H'.IÓ 
A. Stigter, i Vllage, • 11,800 
P. Kraaijeveld, o id • 11.387 
II. J . ' n l , i n -.•(•. » Waddiuksveen, ., 11.178 
O. Keij, i Rotterdam, i 10,890 

Sreve, 80 Dec: bet bouwen vai u woonhuis voor 
Wed, V. il. Wielen, te Velp, onder hel • van den archi
tect ('. A. van Lith; ingekomen 5 bilj,, als: 
L. van Oosterom. te Keent, ƒ 3400 
L vau i leze wijk. * X.-Asselt, \ 300 
W. V. d. Putten, • Grave, 27*»0 
M. Bulken*, Gassel, ,. 2700 
IL (re is. » idem » 2400 

VUtlIrt, 20 Dcc.: bet bouwen van eeu royaal woon
huis met schuur; ingek. 7 bilj.. als: 
R. v. d. Zaag, te Hieritin, ƒ 14,402 
K. Naiita, i Niekerk, 1 SAW] 
M. Wesiia, » Hieiuin. • 12.700 
O. Hui/inga, i Zuïdhorn, *> 12,244 
J. Pijtiacker, • Knlluui. i 11,986 
J. II. Ho... > Twijzel. « 11.832 
A. Kldering, i Snameer, » 10.847 
gegund. 

Xul fen. 22 Dec: het vervangen van 0 ijzeren ramen 
dooi- 0 stuks houten kozijnen met schuiframen op de hoogere 
burgerschool; ingek. 13 hilj., als: 

II. Langonberg, ƒ 502. 
Gebr. Landeweert, 408. 
J. 0. Meilink. » 443. 
II. L Bessem, * 440. 
H. Hou we-. • 4=)5. 
J. liarvelink, 425. 
A. W. Welsing. 120.66 
L. Kzeruiaii. * 415. 
.1. l i . Hamer. » 400. 
G. .1 Kimtileruian. • 401. 
W. I'iterwijk. » 375. 
G. .1. liiimters, » 348. 
L. Nijlaud, 325. 
gegund. 

Krallngen, 22 Dec: het onderhoud en de vernieu
wingen aan de gomeenlegelmuwen en werken ged, '81; 
ingekomen (1 hilj., al- : 
J. van Lokhort. te Kralingen, ƒ 381)0 
II. v. d. Lon, ft idem l 38110 
A. Laugejan, » idem • 3300 
A. Om i idem ,. 3200 
M. Tieleuiaii. i idem * 315(1 
W. l,.h... ft idem i 3050 

Imslrrriain, 23 Dec: het verhouwen vun de restau
ratie «De Pool", np bet Kokiu. onder beheer vun den 
architect .1. van l.imv; ingek. 20 bilj.. als; 
I t Nuuiaii. te Amstenlam. f 8(110. 
J. P. ('nrnelis-e. « idem « 8300. 
Oosterink en Schut, » idem Vim. 
Kijnierse, ,. idem 8201), 
P. K. Hijke. I idem •• Kl.-rfi. 
I). Heipnk. » idem o 81150. 
Vau neuten, l idem « 8000. 
II. Heijiuk. • idem i 7888. 
Knipper en Vree, • idem n 7UM). 
.1. l l . Scha, lei. » idem » "850. 
C .1. Maks Jz., « idem ft 7770. 
J. Koster. • idem ii 7770, 
( 'nullen Schouten, >' idem « 770(1. 
H- l ' . Dortas, • idem a 7417. 
A. J. van Liemt. • idem i 7440. 
Freule en Schooneuburg, » idem ,i 7351.80 
Hoinulle, , idem l 725035 
Degeuhardt, » idem i iitlt',0. 
K. »• -ehng. ii idem • 5052. 
W. UO Waal. , idem 5lV|li, 

Uranlngrn, 23 Dec: het Imuweu van een dubbel 
beerenhuis under ,|e ll, ,pjes. aldaar, onder beheer van 
den architect A. K. Kramer; minst.' inschr. was J. Ver-
sti-egb. te Groningen, vuur ƒ 11,310. 

HrtrrwIJk. 23 Oec: liet maken van een sliaatweg. 
ter lengte van 300 M., door de iloip-duineii. van het had-
buis te Wijk-aan-Zee lot aan het strand: minste inschr. 
was (lekker, te Sloten, voor ƒ10,473; geg I. 

Hreda, 23 Dec. het verhouwen van een huis ten be
hoeve van Mai P. IL van Rooy, te Hreda, ouder hel r 
van deu architect J. A. Ootuesj aangenomen door .1. I'. 
Kligh .* M. v. d. Akker, voor ƒ 2007. 

Zul len 21 He,.: het maken vau eeu schietbaan op de 
buiten Maisclivveide, hij de Pol: ingek. 4 bilj.. als: 

W. .1. Kibbink, / 8000 
II . .1. Weeniuk, l 1007 
Dezelfde. - Ih'JO 
O. .1. Hossel en I). KoilWeliiais, n 1748 

gegund aau II. J. W'eonink, vuur /'18U7. 

H-llagr, 24 Dec: lo. het driejarig onderhoud van het 
Kijks-pistkantoor te Groningen: iugek. (ï bilj.. als: 
.[.'Werkman. te Oroningen; ƒ 1888 
0. I». van Kip, » idem i 1130 
W. Cones, » idem * 1500 
II ,1. Melige, - idem * 1284 
J. II. Muller, » idem * 1245 
II: Hiel. » idem l 1238 

2o. idem en de herstellingen aan bet Hijks-post- en 
telegraafkantoor te Doesburg; ingek. 3 bilj., als: 
H. ,1. Masselink. te Doetinchcm, ƒ «50 
M. l i . Mink, - Doesburg, i r»8U 
M. Wassjuk, * idem * 670 

Middelburg. 21 Oec: bet éénjarig onderhoud van de 
Kijks-contrescar|H' te Tlmlen: ingek. 3 bil|.. als: 
ti. Holier. le Scher]ienisse, ƒ 7 7 4 
,1. L. Geluk, " Tholen. » 7«ï 
.1. de liijke, * Stavenissi', i 712 

Utrecht, 21 Dec: lo. eenige vernieuwingen aan- en 
h>-t éénjarig onderhoud van de slips te Vreeswijk: minste 
inschr. was J. Ilarneveld. te Vreeswijk, v.mr /'Ï8S0. 

2o. idem idem van deu straatweg en het jaagpad, met 
bijbehoorende werken, van l'trccht naar Vreeswijk; minste 
inschr. was dezelfde, vonr / 0010. 

So. idem id van de sluis te Nieiivversluis, en het 
jaagpad vandaar tot Hinderdam; minste inschr. was U'. 
van Schalk, te Nieuw, .sluis, voor ƒ 1975. 

4o. idem id van het jaagpad 'met bijheb ende Wer
ken van Ftrechl naar Woerden; minste inschr. was J. 
van Hattem. Ie l'lrecbl. v.mr ƒ 2 0 0 0 . 

5o. het leveren van Vets* billende materialen en benno-
iligdbedeu: minste ius.hr. waren: 

('tiecht-che straatklinkers: 
perc. a. II ,1. Kahu-eii. ƒ 17.30 

h. O. Kamp. i 10.43 
» e. II. I'. van Sliiivenlmrg. » 17.35 
.. ,1. Wed. Rose en Zoon, * 17.45 

por luuo stuks: 
Msrlst raat klinkers : C. J. van Hoiiwenitigen, a /"7.50 JMT 

1000 stuks: 
Waal-I raat k liu kers: 
pare. f. H. van Wijk. ƒ lfi.30 

» b en c. II, van Houweningen, H5.Ï3 
per ïooo stuks; 

harde vlakke t'lr. kliiikcrdrielingcn: f. Kamp, a ƒ11.38 
per lOllO stuks; 

l'tr. tnet*.-Ut.-enen : J. 11. Hoekeiumgeii, f853.50; 
kalk. tras eu Pmthuid-cement : A. K. Ilr.iat. /f512.10: 
Lekzand: I. van Hattem. /'2s3ti; 
heidezand: I'. Krachten. /018 ; 
ti-oltoirhaud n poinpsleeneti: P. Lagendijk, f 408 ; 
bardsteencu roo-len-iuien inet i-on-teis- ,1, l l . Haas, 

ƒ 408: 
1 twaren: I'. M. en I. Jonge I. ƒ2538.34; 
eiken- en icimtdmut: G .1. Gatsoin. ƒ028.60; 
verfwaren: T. I'. van den Herglt en Z.mn, /'(102.50; 
olie eu iietmU i : H. W. Stern. /240; 
borstelwerk: J. v. .1. Busch en Co, /'2fl4.48; 
glas eu glazen dakpannen: Gebr. Muller, ƒ252 53: 
ijzer, ijzerkiaiiierijen eu gereedschappen: G. II, van 

Haaien, ƒ2252.41 : 
steenkolen: ,1. lieeskamp. ƒ288; 
d,k| .'li : Van ' »-.- M. * >| ' n Co.. ''103.80; 
rioolbuizen : J. S. lulleiiian-. /'sj 70 : 
touwwerk: J. M. van der Lelie, ƒ213.1(5. 
'a-llage, 27 Dee.: In. hel maken vau een inlaagdijk m 

den l'reekhilpdder en van een steenen duiker lot afwa
tering van dien polder: minste inscbr. was .1. de I uw, 
Ie Dordrecht, voor ƒ 115,080. 

2o. onderhouden van- en het doen van eenige her
stellingen aau bet g.-honw van 's Kijk— hoogere burger
school te Gouda. ged. H| eu '82: minste inscbr. was N. 
Koning Hz., te Gouda, voor ƒ1575. 

'«-Hagr, 27 Dec: bet maken van een gedeelte wahiu on
langs hel Kanaal (e ScheveinuL'en; minste in-.br. waren 
J. II. de Swart en Zoon, te "s-Hage, vuor ƒ078. 

Ile-nljrii. 27 Dec: bet horstellen der Herv. kerk: in
gekomen Ci bilj.. als: 
J. van der Lee, te Waalwijk. t 35 tH 
A. Miechael, „ Loonzeiidiik. » 3500 
G. Holders, » Kaamsdohk-veer, » 30n0 
W. Nienwenluiizen, » Sprang, 20 0 
II. Kleiuberg, • Oendenm, 2020 
W. Jansen, •> Kaatsheuvel, i 2800 
ge- I. 

He» en t e r . 27 Dit'.: het bouwen van een ^'raanpakbuis 
met kantoor voor Ten Houjieii en Ten Zijtholl'; ingekomen 
Hi hil|etten, als: 
.1. Pot Jz.. te Deventer, ƒ 10.087 
H. 1, Zweem, „ idem ' IH.000 
W. Lucas, • idem i 18.169 
V. d. S|mel en Van Vordeu, » idem 17.740 
H. Kortehng, « idem » 17.172 
.1. W.tt.-v.vn. » idem » 17.520 
G. Hofstede, * idem » 17.100 
G. J. ui W. KorteJing, . idem K.s-u 
1 Hete /•".,! . id, ,,, • 16.848 
(.'. K. Kerkhof. • idem hiuiiy 
I. Lei,long idem • 1*1,005 
A. Keherwee. 1 idem 0 15,775 
11. van der Worp. » idem 1 15.042 
Zand voort, * idem 15.570 
K. KiM-riiik, i idem • 15.509 
W. .1. Kolkert, - idem 1 l 1 
gegund. 

Kri'da. 27 Dec.: bet imuwen van tweewoonhutttenvoor 
II. van Ks, onder beheer van den architect J. A. Ootnes; 
aangenomen door .1. Joris, von ƒ5682. 

krwlliigrii, 28 Dec: bet Imuwen van 7 villa's in h.-t 
park UonJngeii, onder beheer van de architecten Van 
Goor en Coepijn: ingek 11 10 biljetten. De beste
ding geschiedde in 3 |ieireo|,n. combinatie van b en r en 
van a b e. Ingeschnweii wenl door: 

a. b. e. 
G. J. v. d.Made. Dordrecht, ƒ 28.705 
J. P. Wint -s, Maassluis. ' 27,100 ƒ 20,999 ƒ 20,099 

a. b en e J 08,050 
L. v. d. K.idt. Maassluis. 27,190 20.000 

b eu c ƒ 41,600 
b en r 68.500 

Job. Slot. Maa-luis. 27.130 20.850 20,850 
* en r ƒ 41,51)0 

IT. A en r 68.300 
IL van der Lon. Kialiiigen, 24.500 20,100 20,050 

ff. h en r f 154.100 
Kiiin.J. Ijikb.irst.Kraliiigeii, 21.156 19,670 10.610 

b en e f 30.3111 
ff. f, en r ' «3,466 

W. L. Ilehuei. It.itlei.lam, 25.203 
b en e ƒ 38.316. 

ff. b en t 63.333,33 
M. Gr.lelieveld. Kiabugeu. 25.100 17,650 17.650 

ff. i en c ƒ fïo.400 
Gebr. Pont, idem, 21.001) 17.600 17.600 

b en c ƒ 35.150 
ff. b en e tln.OOO 

J. kramer, botterdam, 25,252 17,371 17-371 
* en c ƒ 50.005 

A. Laugejan. Kralingen. 24,'JOO 17.500 17,500 
6 en e f 34.050 

ff. b eu r 50.880 
M. de llreij. liotterdam, 25.100 17.000 17.000 

«, 6 eu e ƒ 50.500. 
C Hal Cz.. Hotter,! 24.000 17.800 17.800 

ff. b en 0 ƒ 58,000 
kt Zaïijer. Hotteiilani, 24,000 17,100 17.100 

b en e f 34.000 
tt. h en e ' 58.1(00 

C. de Ridder, Kralingen. 22.700 
b en e ƒ 31.200 

«. * en r 53.750 
W. I". Kenhl, Gouda. 

6 OU e ƒ 42.600 
J. Sch.>eiueijor. Botterdam. 21.100 18,200 18.200 

b en r f 36.100 
M. Tielemau. Kralingen, 18,017 18,865 
.1. Miraude. Kotterdain, 23.000 18,300 10,000 

ff. 6 en r ƒ 00,300 
AniNlrrdaiii. 28 |lec: he bouw van een werkplaats en 

3 hoven Woningen op den Hililieti-Ainstel hij h.-t Sophia-
plein le Amsterdam, v.mr Gebr. K. en L. de Bidder, onder 

ti, Anutanha, f .15.SCKI 
. iili'in Ü4.441 

i,l..in 1 .'11.117 
. idem 1 I 1 . M 0 

i.luin . 80 ,997 
, idem . 211,775 

1 211,3111 
, iili'lil . 18 ,960 
. iilmil • 27.5ÖO 

beheer van deu architect J. L. Springer; ingekomen 8 
bilj.. als; 
J. N. Scheltema, 
J. D. uiritsen, 
II, V. Ilorlas, 
K, H. Kuipei-s, 
II. vau IJunreii, 
J. Kotter, 
P. .1. Beinierse, 
II. Rietsuijder eti Z.mn. 
('riiijll' eu Shonteii, 
gegund. 

II r urne, 28 De.-.: het luiken vau de aardebaan met 
kunstwerken, het g. dee Ite] ijk hegrititon en beshateii en 
If t éénjarig ondei hond van wegen in de gemeenten 
Asten, Detune, linke), Gemert eu Hoekei; ingekomen 6 
bilj., als: 

te Heese, 
1 Helmond, 
» Arnhem. 
» Roermond, 
A Kosuialeu, 
'i Someren, 

K. van den Berg, 
I Nimten. 
(i. I I . A. Klbets, 
S Nissen. 
G. van Kip, 
A. de Wit, 
Haming 

tlkmaar, 28 Di 
w,-rken. al ,-de Ie, 

f 1I4.4O0 
. 111,'inn 

• 114,100 
• 114,000 
» 1I3.7MO 
11 106.380 
» 113,775 

Ie ondeihotids- en veniieitwings-
van materialen aan de gemeente ; 

Ie perc. .1. .1. Te-si-laar. te Alkmaar. ƒ 14.441 
2e II II Schuit, idem. * 0,100 
3e .1 J.OIdeiihm-gen Nottelman. te Bergen. 4.s0n 
4e » J. .1. Tesselaar, te Alkmaar, * 2.442 
5e • K. Vester, idem, » 1,480 
K1 m e n j , - 28 Dec: het iMiiiwen van eene Imeren-

bjfstede, onder hel r van den architect Geerluig Kluun ; 
ingekomen 5 hilj,. als: 

tc Valkoog, ƒ 10,800 
» de fiijp, . 0,650 
1 West graft, lijk t 0,125 
I Knollendam. » 8,076 
•• Krnmmeniedijk, « 6,850 

L m - - , 28 Dec: bet aflirekeu en ophouwen van eene 
schuur op de hofstede riarensteijn mulei' Ib-iiiken-z.ind : 
aannemer J. W. v. d. Weert, te Goes, v.mr ƒ 7850. 

Kroningen. 28 D.c: het graven vat 11 kanaal ter 
verbinding van het Stadskanaal met het IVui-i-che be
zuiden Tor-Apel, in de rechting Kiiitenhrook-f laren a d 
Kuis; ingek 1 0 M I L : ƒ71.300, ƒ66.500, ƒ64.680, 
ƒ63.017, ./.V.I.OSO. / 50.S87. ƒ50.710. /'58,6(57 .-u van W. 
Ilavinga. J. Huizing; T. de Jong, ƒ55.040. 

Kroningen, 28 Dec: het bouwen van 10 woningen op 
de Wltlatteiisteeg, onder beheer van de 

I. Hakkei 
•I. l.eguit. 
It. K. Koppen. 
II. de Groot 
J^ Kakes. 

ircbitecteii K. en II. Hookzei ..gek. 8 bilj., als: 
11. 1'. Hidden, t,. Gi 
J. Vrison. » idem 
K. K,Ndf-ema. , idem 
K. W. Wietze.ua. ,1 idem 
K. de Jong. , idem 
O. A. de Kuiter, | idem 
K. rekkes, .1 klem 
.1. de Vries. iden, 

Kottrrdam, 28 l l , , 
benodigdheden aan .je get 

le perc, getrokken Waalshtuitklinkers: 
Wed. \V. G van Beuk, hun. Hoornen burg, 
N. Terwindt. idem, 
K. van der l..m. West-Panuerdeti, 
N. van Heukelurn, Nijmegen. 
Gebr Deler-, idem. 
Dezelfden. 
Wed. D. van Lange en Zoon. Dordrecht, 
Gebr. D. en H, I'. Huurman, Delft, 
per 1(100 stuks. 

2e perc. getrokken Waalstraatklinkers: 
N. Terwindt, Dmrnenhurg, 
Wed. W. O. van H.-.ikelum. idem, 
F. van de L.m. West-Pani.erdeii. 
N. van Heukelurn, Ni|ui,-gen, 
.1. Hcllcn.loorii. h.dooinik, 
Gebr. Peters. Nijmegen, 
Dezelfden. 
II I. H..-min. ltotteidii.il. 
W,d. D. vau Lange en Zoon, Dordrecht, 
Gebr. D. en U. P, Huurman, Delft 
per 10(10 stuks. 

3.- perc vlakke Waalstraatklinkers: 
Wed. \ \ . ti, van Heukel.im, Hoornenburg. 
N. Terwindt. idem. 8 

K. van de t..m, West-Pan den, 
N'. van Heukelum. Nijmegen, 
•I. Ilellend,mi'u, Indoornik. 
Wed. D van Lange eu Zoon, Dordrecht, 
S. O. v. d Pol. Kck-en-Wiel, 
Gebr, Peteis, Nijmegen, 
Dezelfden. 
(iel.r, D. en II. |». Huurman. Delft, 
I«u 1000 stuks. 

Ie |mi'c. vlakke Waalklinkers: 
N. vau Heukelurn. Nijiuegeti, 
\ . Terwindt. Door ng. 
Wed. \V. G. van Heukelum. idem, 
t. van de [.oo, VVest-Pannenlen, 
Gebr. I'eteix Nijmegen, 
Dezelfden. 
Wolff en lo. . Itenkum, 
.1. Ilellendnorn. Illd.mrilik. 
Gebr. I). en li. V. Hutiriuan. Delft, 
.1. Terwindt. Westet voort. 
\ . van H.-iik.'luiii. Nijmegen, 
Weil. D. van Lange en Z.mn. !b.rdrecht, 
Stlialv en Hekker. Sh.-.nhoveii. 
.1. Verwaaven Hz. Arnhem, 
per 10110 stuks. 

5e perc, Waalho.-reugr.niw: 
N. van Heukelum Nijmegen. 
II. IL Versn-egh. Niei.waal, 
I'. van de L.NI, West-I',,,, -den, 
VVed. W. G. vau Heitkel Iloorneiihiirg. 
N. 'ferwindl. idem, 
Gebr, Peters, Sijm.-g 
Ib-Zell',len. 
-I- ll.-iieudo.irii. Indoornik, 
.1. Verwaaven Dz. en Co., Arnhem. 
Wed. D. van Lmge e t l Znoii. Dordrecht, 
J. Terwindt, Weetervoort, 
Gebr. l l . en II. | ' . Huurman. Helft, 
|M>r luim stuks. 

fle peiv., IJsidstniatsteen: 
C. J. Viimge. Alblassei.l.un. 
Schah eu Id-kker. Scnoonhoven, 
J. C. van Vliet llz.. Gouderak, 
H. K. van Kik. Donlrecht. 
Schalv en Hekker, S. boon boven, 
K. .1.'van lloiivvetiinge. G leiak. » 7.Ï3 
Gebr. D. eu H. 1', Huurman. Helft, » 7.20 
pel ! stuks. 

7e |a'iv.. IJseliiudeisIeen : 
Schalv en Hekker. S,h.N.nhoven, ƒ 6 . 8 8 
I'. .1. Vroege, Alhlassenlain. 1 6.00 
J . C. vau Vliet Dz.. Gnuderik, D 7.20 
Gebr. II. eu II 1'. Iluurmau. Helft, » 7.40 
per 1000 stuks. 

8e pen-., trottoirbanden : 
II. .1. Hosman. Rotterdam, ƒ 2.543 
Vau Noorden en Schwerxel, idern, 2.50-* 
l l . van Auievdeii van Duv n Zoon, idem, n 262 
T. .1. Smits Jz., Oord recht, » 2.62* 
A. I'. Schotel Gz.. idem • a.fiiji 
W. Hoven eu Zimn. 's-Hage. • 2.72 
Gebr. D. en li I'. Ilnurinaii, Helft, » 3.07 
par II. 

0e perc, Lniksche kluitkalk: 
Erven II. Trip, («otterdam, ƒ 724.50 
Van N.mrden eu Schwerzel. idem. H.itl, 
J . K. de Vogel, idem, » 025 
Gebr. D. en II. 1'. Huurman, Delft, 1 037,40 
M. Linten. Rotterdam. 1 065. 
A. Metzelaar en Co., Delfshaven. » 050. 

massa. 
Hb> perc. Queiiastkeien. 1016 cM.: 

Klons en Van l.iiuhiugb. Kotterdain, ƒ 87.84 
T. J . Smits Jz., Dordrecht, > 88.44 
per 1000 stuks. 

ƒ 70) in 

7443 
1 7320 
1 7197 
. 60-7 
. 6687 
• 0444 

de levering van materialen en 

ƒ16.65 
I6.1 55 

• 16.78 
» 17. 
1 17.15 
,. 17.25 

17 33 
» 18.24 

ƒ 16.6.V-
ft 16.72 
1 lft.78 
« 16.80 

17.15 
l 17.15 
I 17.25 
" 17.1» 
ft 17.33 
I 17.635 

ƒ 16.65 
I 16.65' 
» 16.78 
I 16.01) 
ft 17.15 

17.20 
•> 17.34 
1 17.35 
» 17.55 
l 17,63'-

ƒ 15.00 
I 16.20 
I 16,20' 
1 16,28 
• lll.r.a 

16.75 
I 16.61 

16.74 
1 16.63* 
I 16.00 
> 17. 
1 17-00 
« 17.30 
• 17.40 

ƒ 12.4'J 
• 13.50 

1 13.57 
,1 ISA? 8 

0 13.58 
13.87 

• 14. 
" 13.07 
,1 14.04 
« 14.28 
., 14.70 
* 14.87 

J 8.68 

180 
> 6.90 

1 l i e pen-., eikenhout: 
I J. en A. vnn VcOenhoven, Rotterdam, 

A. van Stolk en Z.mn. idem, 
II. Ketjen, Zutfen, 
per uias-a. 

12e perc, eikenroeden i 
II. Ketjen. Zutfen. 
A. van Stolk en Zoon, Rotterdam, 
J. en A. van Volleiihoven, idem, 
per mass;i. 

13e peiv., grenenhout: 
Van Miei-np en Cn„ Rotterdam, 
J. en A. van Vollenhoven, idem, 
|iei massa. 

l l e perc, dennenluuit: 
K. van R.a-ke| Jr.. Zutfeu. 
Vaa Mierop eu Co., Rottenlam, 
J . en A. van Vollenhoven, idem, 
A. van Stolk en Zoon. idem, 
H. Lo<»s eu Zo.111, Hlokzijl, 
per massa. 

16e perc*, vurenhout: 
Van Mierop en Co., Rotterdam, 
J. en A. van Vollenhoven, idem, 
A. van Stolk - i i Zoon, idem, 
H. Loos en Z.mu. Hlokzijl. 
jier massa. 

16e prre.. Noordsehe hiilsems: 
A. van Stolk en Zoon. Kottenlaiii, 
H. lams eu Z.mu, Hlokzijl. 
per massa. 

17e perc, siraatsypl s en berriemnden: 
Ned. St.Himl tiiiaat-. happij. liotterdam. 
Kngelmann en Van Sliruiii. Kamjieu, 
.1. Ziinmer ,-n Zonen, Ainstenlam, 
Gebr. Van landen, Oosterhniit. 
Merkelbacb Marbais en Co.. Hreda. 
C. Klep van Veltboveii, Tdhurg, 
D. A. Sihretlen en Co-, Leiden. 
Vau lippen en lle Heattinont, Maastricht, 
Bakker eu Co.. Ridderkerk, 
per 1 

ƒ 2122.29 
l 2151.18 
l 2214.50 

ƒ 2325 
l 2150 
« 2450 

ƒ 3437,30 
« 4282.10 

ƒ 4102 50 
11 4408. 
I 4611.50 
>. 4052. 
. 5013.10 

ƒ 5545,00 
5561. 

» 5785 50 
« 5016.00 

ƒ 1680. 
'n 1721. 
« 1707.50 
•> 1863.25 
> 1031.50 
,1 1001.50 
« 2150.50 
I 2162.50 
.1 2172.50 

18e IN TC.. i|/er eu staat: 
K. S. de Jonge, Rotterdam. ƒ |6s6.18 
G, K. (lenrvoi-i. idem. « 1702.07 
R. S. Stokvi- en Zoon, idem, .. 1763.13' 
Hotz en Co.. idem, j - ,0 u)* 
per tna-s 1. 

Vinlu in 28 Dec: lo. het onderhoud der open hare 
jNiiinien : ingek. 5 bilj., als: 
G. r . \ , Kleinefeldt. te Arnliein, ƒ532 . 
Firma J. II. Poihuiami. » idem „ .t:.6.50 
K. A. Loenen, » idem 1 454. 
F. Sjiangler. .1 idem 1 448. 
J. G. Brans, » idem » 413. 
gegund. 

2>. het leihoud der geineentegehniiwen, in 4 percee
len; ingekomen 11 hilj.. a ls : 

le |N-rc 2e perc. 3e peiv. 4o perc. 
E. H hik-. ƒ1604 ƒ 2560 ƒ 3000 / 134-3 
0. J. Lncaaeen, 1765 2850 1695 
II- Heuvels, 3470 4307 5422 2850 
.1. I'. Verhoeven, 222:' 3411 4443 1020 
II. II. Welling. 1785 2875 3300 1625 
J. Cohen Gen., 374O 1020 
A. vau llaal.-ti. 1975 1680 
N. W. van Gaaien, 1005 1668 
.1. II. Iijling, 2000 
II. v. d. Sand, 5800 
1. IL de Vries, 3824 

liet le petvocl gegund aau deu minsten inschrijver, 
het 2e ,11 .'te peiveej aan den e,-i-(opvolgenden inschrijver 
het 4c aan den tweeden opvolgenden inschrijver. 

3o. het onderhoud der schoolgebouwen, in 4 perceelen; 
iugek,,men 10 bilj., als: 

le pen-. 2e perc, 3e perc 4e perc. 
K. Hendriks. j 3045 ƒ 3781) ƒ2700 J 2440 
G. .1. Lucassen, 2560 ' 3188 1675 2899 
J. T. Verhoeven, 4239 577-1 8805 8403 
IL Heuvels, 5137 5604 5265 5450 
A. vau Daalen, 3310 2455 
K. A. LoefEm, 2900 2200 
J. ft. I'ijting, 2400 
N. W. van Haaien, 3329 2444 
J Cohen Oxiu, ajojD 
II. v. d. Sand. 5000 4000 

Gegund le , 2e en 4e |M-IVIVI den minsten inschrijver; 
3e perceel deu 2n opvolgenden u.s. Iu ijver. 

'a-llage. 20 Dec: het maken van de aardebaan. de 
kunttwerkfl de veigangs- en 1 rdei werken voor het 
gedeelte Oiidendijk-llooru van den spoorweg Zaanstreek-
Knkliiuzen ; ingek. 14 hilj.. als: 
K Hollander. u- Ctn-cht. eu 

W. L. Schram, ,. Sliedrecht. ƒ 230,000 
c, Blankevoort, • HonnikenoW 1 210.200 
P. Kijuders, ,, Valken-waard, ,1 104.400 
T. banser, .. Zijpe, . 103,276 
D. looi, | | , i „•„, . iuj.0,,0 
I. A. van der Keulen Wz., * Ikikstel, 10144? 
J. Oldenburg. » Itergen, en 

II, Notteluian, » Schoort, ,1 Is;.. 
1 1 1 V z „ „ Dordrecht, „ 183.700 
J. van der Plas, , Hardmk-veld, 1 183,400 
A. Laugejan. > Kralingen, » 182,::40 
M. A. J. taverne, . 's-Ora ven hage, > 177,077 
K, s. Hevmer, „ liotterdam, • 174,000 
J. C. Ilouterse, 1 Velzen. 1 174.474 
J. .1. Ikkker. „ Amstenlam, » 174.̂ 70 

>-IUgr. 20 Dec,: het vergnmten van het gebouw aan 
hel Zieken . 111 gebruik hij .)•- Veriimiging vuur Kimjmk-
iueiitiug: minsle inscbr. was K. P. de Haa-, te 's-Ha-e 
voor ƒ 48*9. 

Hurendretlil , 20 Dec: het Imuwen eener school met 
otid.-rwijzei-vvniing; ingek n 10 hiljetteii, wairvan het 
h.mgste was / 30.300. ingez 1 1,mr Joh. Van Sluisilam, 
te Dordrecht, en het laagst,, van A. Duviii, te Irnrdtvcht, 
voor bedrag van ƒ 26.^03. 

Vrlea, 20 Dec: bet bouwen van eene villa met koi'ts-
huis en sudliug en vergrooting vai rte behuhmg met 
-.huur. ouder beheer van de bouwkundigen Millenaar .t 
Ros; ingek. 10 hilj., als: 
A. Stkketis. te N.mrdlaren, ƒ 13,250 
L. Vetnunk, .1 Assen. „ 13,|0O 
H. Maliën, Zuidlaren, « 1:1,160 
A. Smedige, 11 Tinaarlou, « 12,','80 
H- Vroom, • Veendam, N 12,075 
II. Hentiink. Assen. „ U 047 
l l . Steenstra, n Zuiillaren, » 12,646 
T. II. van Ktjk, « Lipimnhuizen, n 12,400 
S. W. de Boer, » idem „ u u o o 
H. W. de Leeuw. „ Hardeganjp, » 12,172 
gegund. 

•••I-en w . - I - M i n n.ii 1. l.t. 20 Dec: het Imuwen van 
eene sch,N»l en nnderwijzerswutung aan den Ziedewijdnk, 
""d''r h,l • van den architect A. Visser Kz.; ingek. 19 
bilj.. als : 
.1 van Sluisdaui, te Dordiwht, ƒ 30.300 
L. Hakker, ,, , 
J. Gouw. ii Heerjansdam, » 20,300 
liehr. Withuizen, „ Uijs.mr.1, « 20,108 
A. Onder de Linden, * Heerjansdam, « 20.100 
'V. \rijhot, B Harendrecht, " 20.009 

.1. Bikker, , i.jem , 20.O2O 
l i II Overgaatiw, ft lb-.Tjans.lam, * 20,010 
J. Hooghart, 1 idem » 20.U1O 
•'• Trigt, » id,.,,, . 28,075 
.1. Huurman, „ Putteishoek, » 28,074 
K, Stieelland, . Sliedrecht. • 28,968 
W. Westermsa, . Rirendnvbt, » 28.880 
II. Degens Jr., „ Dordrecht, » 28,888 
<'• Hakker, „ l>ii|M>ndrecht, » 28.670 
A. van Gameren, * Strijen, 0 27.777 
J. Aljes eu Harta. „ Imrdrecht, 1 8B,8M 
Gebr. K. en I'. van Ibmgen, • idem 2''^'-0 
A. du Viju. . idem 26.203 

k . n n i i e i i . 3ll Dec: bet houwen van een hoogere bur
gerschol met gymnasium: ingek. 16 hilj., als: 
A. A. van Dommelen. te L'treehl. ƒ 167.800 
W. 'I'ielens. n idi'IU 11 167,400 
.1. Wilhgliagen, > Zwolle, < ittoixO 
B. Kieviet, , ILutrlem, •> H50 000 
L RrOOk, » Zwolle, n 156,734 
C. Kckbaidt, „ Almeloo, » 152,880 
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E . van UIT Woerd en 
II. .1. Witteveen. If liever •• f H M ? " 

T. l i . Ilekliui., . I iiwiirden, . H',',4211 
A. II. Peninga, » llronteguit. • MMKU 
T . II, - n . i . I I h r i M i i i , • 148.2M 
II. I M » m A. K W U . Zwolle. . 143.IH8 
11. van llljk 11;.., • Kampen, • 141.141 
.1. Dokter, . 1 award™. . 140.H0» 
.1. Ilesselingon, • Meppel, • H M M 
T. Hilaritu Wz., • I award i lS7,t»«l 
.1. II. Vin Sr.. • Mmeloo, » 13:i.S25 
Raming » H M * 

Amsterdam. 11,'t uitvoeren, in-nrilo-lneturen, weder 
ililian^'ll , wcrlivaaiiiiK opleveren en iindeili Ii 'n van al 
di' ijzeren deuren in di' Oranjesluizen lilj Sehollinkwnudo, 
i,[i 11 l l iv . aatilasti't'd, i* p-gund aan II. .lanse, te Am
sterdam, voor ƒ IV.TIIu. 

Xinrrti. Mét af'lireken i-n tierliouwon van hi't fiy .1 -
siuin is gegund aan A. Klamli'tinan , l i ' l lriniuiifi i , voor 
ƒ 27,777, met bijWermn van natuurlijke 7.andsti'rn. 

•ut l .W.t . r , 30 Dee. Ier beheer van di'n arulliti'Ct 
E . 1. Margrv: ln. dn liovenliouw van kerk I'll pastorie; 
Uo de torenbouw del' kerk: 

kerk en pastorie kerk 
A. K -1. Hilversum, ƒ 144.1100 ƒ115,5011 
R AndrieaMn, idem, 14H.K70 11:.(1H5 
f. Alldas. Waddinksveeu, 141,900 118,000 
P. Vi-rliriutiat. idem. 141,750 111.750 
M. Konings. Gouda. 1U:M 
W. 7. veld. Kralingen, 1:13.700 111,0110 
A. Hijiieveldl, Amsterdam, 13:1.000 110.700 
A. Langojaii. Kralingen. 1:13.500 110.500 
II. .1. Neiierlinisst, Honda, 131.700 
K. v. .]. Weijer. Leids, liendam, 128,900 102.'J00 
P. Rings Jr.. Zandpoort, 122,860 102.1:10 
.1. Slenter.. Delft, 121,500 101,000 
K. W. van V i m , I ' i r e i l u . 120,5.'1S 07.770 
J. vau Alidel. Rotterdam. 110.1100 M,S00 
Wed. I I . l'amesi en Co., idem, 110.700 08.7110 
(i. Toornvliet, Honda, 11(000 07.01KI 
C. P. W. Desaing, idem, 118.800 100,800 
I'. Meijers, 's-llage, 118.400 011.2011 
.1. van llroeiieudaal. I duin 111.000 0:1,175 
II. Stelwagen. Itolleidam. 108.000 00.800 

aan den laatstgenoemden is de kerk gegund. 
Vel|». 30 [lis.: liet liouvven van 2 ilul.liele woonhuizen. 

onder lieli ' van den bouwkundige I-'. Kuitlang .I.Kz.: 
iiifj.'k. 8 liilj.: gegund aau den laagstel! insein'. F. lloliier, 
te Velp. voor ƒ0710. 

II111I.1 30 Dec.: het bouwen van de concerttaai van 
de Veioeniging .it'oiK'nrilia," ondei' lielns-r van den aivhi-
teet .1. M. Manjneli: intra. 5 W j . ais: 
Th. hes.,'1, te llreda, ƒ 27.480 
J. A. Mol. . idem • 211.887 
11. van der Zandt'. » idem • 25.400 
A. van den Akker. » idem » 24.857 
Dielemans. • idem • 24,3.10 

t.i iiiiiMaen • 3ollei'.: lo. het maken en leveren v.111 1000 
M. lengte 1'liKtl eu 20 putten van Pintlaiid-cementsteen; 
minste insi'hr. waren Maedoiiald linaiis. te Amsterdam, 
voor ƒ7708. 

2n. de gewone jaarlijks, he voetwerken aan hol i-.uldhllis; 
minste insein', was 11. Tiddens VV/., aldaar, voor ƒ285. 

3u. het heisitellei witten der stukadoorwerken in het 
raadhuis: minste insein, was .1. II. Waelitondnip, aldaar, 
voor ƒ 304. 

Vervolg der IJerichUii en Mwlwlediiigeii. 
B Ü I T E N L A N I). 

— Prof. Dolezalek schrijft do botsingen tuBtchen 
den aannemer van den St.-Qothard en de Maatschap-
pij toe aan gebreken in de aanvankelijke overeenkomst 
en de snelle boring van gemiddeld 5.5 M daags 
(tegen 4.5 iu 1870 bij den Moiit-Cenisj uitsluitend 
aan de aanwending van dynamiet, inplaats van 
liet bij laatstgenoemden berg gebezigde saamgeperste 
kruit. 

— Prof, Dulezalek beeft bet aanlnxl tot leiding 
van de werkzaamheden aan de Arlhorg-luimol afge
slagen , aangezien hem de noodige zelfstandigheid niet 
werd toegekend. H e l iu de dagbladen openbaar 
gemaakte bouwprogramma van die tunnel, volgens 
hetwelk op den 20en Augustus 1883 de eerste bo
ring over een lengte van 10270 M . volbracht eu 
twee jaren later de geheele tunnel voltooid moet zijn. 
wordt door enkelen aan een streng oordeel onder
worpen , en inzonderheid getwijfeld aan de aangenomen 
vordering van 1 5 M . daags in de schacht, daar de 
totheden opgedane ondervinding met diamant boring 
ten hoogste machtigt tot een taming van 0.0 fcf. daags, 

De een beweert, dat het nut van de diepe schacht 
voor lucht vervet schitig en bespoediging van den bouw 
ternauwernood iu verhouding staat tot de kosten 
Een ander ontkent, dat de schacht voldoende zal zijn 
voor luchtververscliiiig en slelt een grooten aandrang 
van water in het vooruitzicht, zoo niet een andere 
ligging wonlt gekozen, waarbij de wat eraf voerende 
lagen minder doorsneden, de lengte en helling ge
wijzigd worden. Ook voor den vooruitgang (volgens 
het liestek) van 2 M . daags in de gang met Brandt's 
boorwerktuig durfde zelfs de uitvinder geen waarborg 
geven. .Maar het Üostenrijksch bestuur heelt op al 
de wenken der technische tijdschriften geen acht ge
slagen. 

— Üe Fransche Regeering heeft een tweetle deel 
vnn haar Album tie statistu/ae gruphiquê uitge
geven , waarvan het eerste iu dit weekblad werd 
besproken. Het leert waarheden, die zonder bet 
album gevaar lie|>eii onopgemerkt te blijven, liet 
t racé van een spoorweg geeft altijd aanleiding tot 
allerlei gedachlenwisseliug: Moet men de rechte lijn 
volgen of een omweg maken.'' Een blik op eene der 
kaarten is voldoende om bel antwoord te geven. 

liet is die bet rellende de omstandigheden van tien 
aanleg der lijnen \an algemeen belang. De eene streep 
is te breeder naarmate de hellingen minder sterk 
zi jn, de andere te smaller naarmate de bochten 
scherper zijn. Waar de klimmingen te niet luopen, 
waar de baan ellen is, waar zij bovendien niets van 
baar waarde en nut verliest door krommingen, be
reiken de stre|ten de giooiste breedte. Laat daaren
tegen het terrein moeilijk worden, laat de sl talen 
der bochten afnemen, laat er klimmingen te bestijgen 
vallen, onmiddelijk worden de strepen smaller iu 
evenredigheid tot de grootte der bezwaren, die men 
aan een vrij en snel verkeer in den weg beeft ge
legd. Men kan zich niets belets deuken dan deze 
kaart, / i j is in alle opzichten afgewerkt. Vergelijk 
er do kaart van bet vervoer mede De twee kaar
ten schijnen slechts ééne uit te maken Hoe gemak
kelijker weg, boe drukker verkeer. 

Neem ook de kaart van hel ondei houd der gewone 
wegen. Men beeft te gelijk onder de oogen : de ge
middelde hoedanigheid der bouwstoffen tot bestrating 
iu elk departement, bet verkeer, bet verbruik der 
bouwsiolh.li lot bestrating per kilometer, herleid tot 
e e n e gegevene hoedanigheid; den prijs van inkoop 

per teerling-meter. Om die ééne kaart tiit te druk
ken in woorden zou men een boekdeel behoeven. En 
wie zou 't lezen? Wie zou er dc wijsbegeerte uit 
trekken? 

Men verbeeldt zich zeker, dat een heir leger van 
ambtenaren voor de vervaardiging van dit album 
weid afgezonderd? Hel bureau voor deze graphische 
statistiek telt er niet. ineor dan tlrinl Het is waar, 
da l zij tot bestuurder hadden den heer Cheysson. Dit 
verklaart alles. 

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-Indië is tijdelijk benoemd • 
tot ingenieur-werktuigkundige '2e klasse hij de Staats, 
spoorwegen op Java, de gewezen eerste-werktuig-
kundige bij de Bataviasche Havenwerken O. Grothc. 

A m s t e r d a m . De deelnemers in het waarborg
fonds voor een stoomvaartlijn Amsterdam—New York, 
waarin voor / 104,000 is deelgenomen , terwijl eene 
som van ƒ 1 25,000 gevorderd wordt, besloten alsnog 
tot 15 Januari e. k. te trachten bet ontbrekende 
aan te vollen. Daartoe zal werkzaam ziju de com
missie, liestaande uit de heeren J . Kogel , W. .1. de 
Hordes en lï. D. de Blares Oyens. Deze heeren 
zullen, thans mei bet mandaat der vergadering van 
deelbebbei-s en in gemeenschap mei het bestuur der 
koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij, die 
de lijn wenscht te ondernemen als bel waarborgfonds 
is volteekeud, waarin zij zelve voor ƒ 25,000 deel
neemt , voortgaan in hun streven om de nog reslee-
rende ƒ 2 1 , 0 0 0 tc erlangen. 

Komt het waarborgkapitaal vol , dan zal wonlen 
overgegaan tol het benoemen eeuer commissie van 
controle uit de deelhebbers. 

Later zal door de Stoomboottnaatscha]ipij kunnen 
worden bepaald iu hoeverre en op welke wijze, bij 
welslagen der onderneming na den proeftijd van twee 
jaren, den deelhebbers uit de te makeu winsten het 
kapitaal zal worden teruggegeven, dat ze gedurende 
dien tijd moeiden verliezen. 

R o t t e r d a m . De Gemeenteraad ving Donderdag 
de discussion aan over liet verzoek der Handelsver-
eeniging. In afwijking met het preadvies van 
Burgemeester en Wethouders verdedigde de wethou
der, de heer Hoffmann, het verzoek der Handels-
vereenlging, en evenzoo de heeren Mees en Muller. 
De laalste zou in eeu weigering van hulp aan dc 
llaiidelsvereeniging liet bewijs zien , dut Rotterdam 
geen vertrouwen in eigen toekomst bad. De bee ren 
Schalkwijk, .lacobsou en Van der Hoop bestreden 
het voorstel. De beraadslagingen zullen Oudejaars
dag worden voortgezet. 

Z w o l l e . De nieuwe spoorweglijn Zwolle—Almeloo 
is den 30 December feestelijk geopend. Een feesttrein 
met verachülende autoriteiten en genoodigden vertrok 
teu 10.30 van hier. 

Te Almeloo werden zij afgehaald door ivtie fee-l-
cotnmissie en een muziekkorps en op de buitensocie-
ic i l aldaar werd een collation aangeboden, waar 
door den burgemeester van Almeloo, den Commis
saris des Konings eu den waariietneudeu president 
tier Zwolsche feestcommissie Mr. J . II. Van Boijcti 
het woord werd gevoerd. Ten twee ure vertrok 
men weder uit Almeloo; op het station Baal le was 
de burgemeester met den gemeenteraad, om den 
eerewijn aan te bieden, waarbij tie burgemeester 
vau Kaalte een hartelijke toespraak hield , die dooi
den Commissaris des Konings eu Mr. .1. 11. Vun 
Bogen werd beantwoord. 

Ten 4 ure kwam de feesttrein met vei'schcidene 
gasten uit Almeloo en Kaalte hier terug, en ten 
5 ure vereenigde men zich aan een feestmaaltijd. 

H a a r l e m . Voor de betrekking van opzichter over 
de geuieeiitereiuigiiig alhier hebben zich een 300-lul 
sollicitanten aangemeld. 

L e i d e n . Het voornemen bestaal den stoomtram 
Leiden—Haarlem niet half Januari, maar eerst in 
het begin van Februari in werking te brengen, 
althans wanneer het weder voor de werkzaamheden 
gunstig blijft. 

E n s c h e d e . Met 9 tegen 1 slem besloot de Ge
meenteraad in den spoorweg Enschede—Winterswijk 
voor ƒ 75,000 deel te te nemen. De bijdragen 
van hier zijn daardoor tot ƒ 205,000 gestegen, 
behalve nog / 20 ,000 , die voorwaardelijk zijn toe
gezegd. 

W a a l w i j k . Door de Kamer vau Koophandel en 
Fabrieken alhier, alsmede door de Gemeentebesturen 
van Waalwijk , Druuen, Baardwijk, Nieuwktiyk en 
BeLoyen, was aan den Minister van Watei'staat het 
verzoek gericht, dat aan de spoorwegbrug over den 
Baaidwijkschen Overlaat een pad voor de passage 
van voetvaiigers worde verbonden. De Minister heeft 
geantwoord, dat uit een onderzoek is gebleken, dat 
de kosten van zoodanig voetpad f 18,500 zouden be
dragen. Indien door de belangbeblieuilen hierin voor 
f 9000 wordt bijgedragen, dan is de Minister ge
negen bet pad voor Kijks-rekening te laten leggen. 

W i t m a r s u m , De commissie van beheer over 
den mac-ademweg Sneek—Bolsward beeft bij den 
Gemeenteraad ingezonden eeu exemplaar der voor
waarden , waarop zij aan de Nederlandsche Tram
weg maatschappij concessie wensebt verleend te zien 
voor den aanleg van een stoomtramweg langs dien 
kunstweg. De Raad beeft deze voorwaaiden gesteld 
iu banden der heeren Zijsliug, Kinia en Mr. Klaasesz 
de Boer, dezelfde heeren, die indertijd over den stoom
tramweg Harlingen—Bolsward hebben gerapporteerd. 

P o r t l a n d - c e m e n t v e r b o n d e n m e t k w a r t s -
z a n d . Deze verbinding kan sterke witgloeihitte ver
dragen en leent zich daarom voor den aanleg van 
kanalen in ovens. 

T u f s t e e n . De een beweert, dat tufsteen bestand 
is tegen het weder; de ander ontkent het. Het 
Wochtnbl, für Arch, und Ing. waarschuwt, zorg
vuldig ondersoek te doen naar de groef, die de 
steen levert, want er is tufsteen vau voortreffelijks 
en tufsteen van gebrekkige hoedanigheid. 

Aankom' gingen van loterijen, 
geneesmiddelen en dergelijken 
worden zonder uitzondering ge
weigerd. 

Adverteniieu. 

T E K O O P . 
Met 1". Mei ol eerder uan een der nieuw aan

gelegde Straten nabij hel Station te .\ij"egen ',i 
bijna voltooide W O O N H U I Z E N , met T U I N en 
V E R A N D A H , bevattende elk 5 ruime en 4 kleinere 
K A M K l i s , K K I i K K N . KKI.IIKII en P H O V I S I K K A -
M K R . voorzien van G A S - cn VVATKIII .KIIHNI!, ge-
Hielende vrijdom valt grondlasten tot IÜHH. 

Adres met lianeo brieven onder letters \ \ \V aau 
den lloekbaiiil.'l van H . C. A . T l l lE .Mt! te Sijmêgm. 

In de rdt ; . l 

B O U W K U N D I G E , 
als O p z i g t e r o v e r de g e m e e n t e w e r k e n , op 
eene jaarwedde MUI ƒ 1200. om zoo spoedig mo
gelijk in functie le heden. Gezegelde adressen van 
belanghebbenden, met bewijzen van bekwaamheid, 
vóór 15 .lanunrij e. k. aau den Burgemeester franco 
in te zenden. 

Schiedam, den .'10 December 1880. 

W O R D T G E V K A A G D tegen hoog salaris, een 
allezins bevvaam 

B O U W K U N D I G E , 
van gevestigden leeftijd, die tevens voor C H 5 F D E 
B U R E A U kart fungeren. Zonder bewijs van soli
diteit en bekwaamheid liohooft men zich niet aan 
tc melden. Adres onder lett. A . aan het Bureau 
dezer Courant. 

1 
M O / A 1 K K . 

P A R K E T V L O E R E N 
en verglaasde gefigureerdo Te-

gele, voor Muren en Decoratie. 
D E L I N T & O"., Haringvliet 7, Rotterdam, 

voor licht en zwaar loopend werk, alsook voor het 
smeeren van Stoomeytinders b i j z o n d e r aan te he
velen. — I n v a t e n v a n v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e 
of in b u s s e n verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman, 
S p u i s t r a a t 6 e n 8. A m s t e r d a . n . 

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 0 U D E N 

B O E K H A N D E L , 
te houden in A u g u s t u s 1881, i n het 

Ile ÜKtiKI.IMlS-COMMISSlE van bovengenoemde Tentoonstelling heeft besloten tot liet uitschrijven van 
,1c volgc P R I J S V R A A G : 

Kcnc T e e k e n i n g groot .'15 hij 4ö cM. voor eene E e r e - D i p l o m a , in overeenstemming met hot doel 
der Tentoonstelling, waaromtrent inlichtingen bij de Ondergeteekeinlen kunnen worden ingewonnen. 

Voor ik best gekeurde Teekening wordt een Premie uitgeloofd van H o n d e r d G u l d e n . 
Intending wonlt verlangd vóór of 0,1 den l n M a a r t 1881, aan den tweeden Oiideigeteokoiule, vergezeld 

van een kennelijk leeken, en eene verzegelde Envelo|i|,e. inhoudende opgave van den naam des inzenders. 
Ile uitslag zal later in dit Blad bij Advertentie worden bekend gemaakt. 

Anmctis de Commissie: 
Amsterdam, B . V A N D I J K . President. 

•20 December 1880. N . G . V A N K A M P E N . Secretaris. 

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

ilv ffoilII II tl sch e 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 vau alle M e n d e typen 

en r e p a r a t i e n aau beslaande K E T E L S worden in 
den kortst inogelijken tijd geleverd en nitgevoeid. 

l l I I O L M I O E H , le A n i l I. 
I M » H . Z i l v e r e n . U r d i l l l l r v o o r H n t r r -

l » i iM- l i iHlr i iHiente i i . 
If tZft . HooajNto oii(l4'rN4ahfifJliiu; v o o r \\ n -

tci'INi*.- e n l l o e h i n i ' t ' t - l i i N t r « i i n r t i ( r t i . 
Voorts: B A B O - en T l l E K M O M E T E B S , alle soorten 

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

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zullen, cn 'lalrlliazali-nroeven 

in HIJNPIIUISSEN, 

Handelaars in Duitschun en Belgischen S t e e n , 
S t r a a t k e i j e n , P o r t l a n d - C e m e n t , 

KALK, B R 8 I S S T Q M , VOORVASTE S T Ï K S E . 1 , KN/.. 
Sieaurhocen X.zijde 5 3 , H o t t C l - f l i i m . 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsche Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indü vnn de zoo gunstig bekende 

P O K 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 ilO October en 13 N V 
j vember II. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

A M S T E R D A M 
Hvlluvii JV'0. 3. 

J I M J I I I 1 1 L I 

Naliinrl. Asphalt van: 

VIL DE T I M E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

l i iT<)iii | i i i i i i iTril i ' \ V | I I I ; I I I V H O ; I Ï I cn ilim llnrsclivlncren. 
Werken in Isplialt-.Miisiiek voor Trottoirs, Skaliiig-ltinks, Mnulvloeren, helders, 
hull- en hegellinneii. Winkel- en Mapzijgiloeren, Gingen, Veranda's, llrii!,- en 

Hiiklieilekkiniii'ii. Boon-I iimlirïiiiütïi, Mallen enz. enz. enz. 

Z i n d e l i j k , V o c h t v r r r n t i , Oodoonlr i i i icbanr, G i ' r a a s w c m i i l . 

Asphalt speciaal tot wering vaa vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich te adresseeren 

aan bet Kanioor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam. Ih Directeur, 
W . P A T O N W A L S H . 

^A.lg-«Mii<*«*n Depot 
D B B 

G E K L E U R D E V L O E R T E G E L S 
VAN 

SlMUfA TE N E S , FKWkliIJk. 
Z I L V E R E N M E I U l l X K 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J . J. S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, nlwaarook 
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 
Sarreguei nines). 

LOUIS GOFFIN óTc^. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars cn exploitanten van HAIÏDSTEEN- en 

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

M o / n i k 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 , CUIÏRI-
I lOl tS . W A R A N D A ' S , ent,, nlutneilc KEKI .KEI I IMS 
van M U R E N , T E G E L S voor BLÜEMIIAKKEN 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 M a w & ('". 
v o o r -Neilt'i l i i i i i l c n i l c s z i ' l l s K o l o n i ë n 

Gr. J . o on, 
F i r m a AN'T . I)K W I L D , 

Scheepmakerêhuven A " . 69 en Jufferstraat N°, 50. 
R O T T E R D A M . 

Boekhandel JOH. l i . S T O L E N C z . , Amstenlam. 
Komt van de pers: 

Bouwkundige Studiën 
nooit 

A . W . W E I S S M A N . ƒ 0 . 0 0 . 

Gedrukt bij G. VV. van der Wiel & Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 2. Zaterdag 8 Januari 1881. 

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 . 
H e t W e e k b l a d v e r s c h i j n t d e s Z a t e r d a g s . 

Het obotmniKiii bedrtsgt voor Imt bhuunlsnd / L M per .1 maanden of 
wel bij VOoraftlMttJing nes gulden per jaar. Afzonderlijke BOBUBSn bij voor
uit bes teil ing 15 reut. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

A d v e r t e n t i ë 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 . 

Adnrtentïën vnn 1—5 regels ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 rent voor een bewijsnummer. Adierteutiën voor liet bui
tenland ^5 cent per regel. 

BERICHT. 
Hel uhomiement »««r drti «clierteii JaMfUMg *•* 

rii-naict tour Inl Mt iiliitul h | VMTHlttMlallna 
olrclil» /.!> l.ri.lllIV, uiiiirl le /.eititiiî  lol tt.it 
bedrag lil den Inoo der in..mil JumtMrl wardl IngV-
VIIH-III ami hel iidret van de ,,4dml>ilittrHlle vwu 
|lr OiMiirrkiT Ie Iniliem." 

Your het huileii'iuid I- dr pri|s ZIAKV. «1 Llli:\, 
en W—9 fftMtftJ rn Japan vnt. I* UT l.t I.MKV 
III. »'K»T, brille mei rer/itir/t/r VOOralIhctellnf, 

LOCüMüllILKN-WKIiSTIIMD. 
Hij gelegenheid der Maagdenburger latidboiiwlen-

toonstelling in Mei II. werd de eerste internationale 
Locoinobilen-wedstrijd in Dii iwhland gehouden. De 
toen verkregen resultaten plaatsen Duitschland s 
tnachinenfabrikage in een /eer gunstig l i c h t . — Was 
het te verwonderen, dat, daar uien Kngeland's eu 
ten deele (Kik Amerika's fabrikaat tot hiertoe als 
zeer volkomen beschouwde, iu de behoefte aan 
loconiobilen nagenoeg alleen door eerstgenoemd land 
voorzien wenl? — Alleen etui wedstrijd voor locomo 
bilen was geschikt de u-are landbouw economische 
waarde van bet Duitscb fabrikaat tegenover het Ko
gel-cl n \ l'ik;ian-.he mei de da.nl Ie bewij/en. 

Naar aanleiding van II. Grothe's Duitscb polytech
nisch dagblad deelen wij hieronder den uitslag mede 
van dit technisch onderzoek, tevens in verhand met 
het geringste kolenverbruik, 

Tol deu wedstrijd hadden zich I I firma's 8 Duit
sche en ; i Kugelsche) aangemeld. Van deze ver
schenen er 10. — Staande het onderzoek trokken 
zich 4 (waaronder 3 , dus alle, Engelschen) terug, 
nadal de resultaten der betere uiacliinen bekend ge
worden waren. 

Hoezeer dit terugtreden vnn buiten landsche ma
chines te betreuren is , omdat hierdoor het uitzicht 
oj) vergelijkende cijfers verloren is gegaan, kan het 
verlaten vun het strijdperk iu dier voege niet anders 
dan als eeue nederlaag beschouwd wonlen. 

De zes overgebleven concurrenten verkregen, volgens 
het authentiek bciicht van Prof. Dr. V\üst, voor
zitter der Jury , in de Maagdenburger Courant, 
en nadat de machines op 10 paardek nicht effectief 
teruggebracht waren de volgende waarde. 
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Bekroond werden: lï. Wolf met deu prijs van 
700 en l-'eodor Siegel niet dien van 400 mark. 

Nn den wedstrijd ontstond eene vrij heilige pole
miek , terwijl de Kngelscb i mededingers als motief 
voor bun terugtreden aanvoerden, dal de Jury tot 
de mededinging bad toegelaten loconiobilen, die voor 
eeu landbouwkundig doel niet gewild ziju (loconiobilen 
met Ü sliiitdeureu.) 

Wij laten daarom hier volgen een uittreksel uit 
het programma voor den wedstrijd. 

sVoor machines wordt de volgende wedstrijd be
paald en zullen ouilerzocbl en bekroond werden : 

"Loconiobilen bestemd voor landbouwbedrijf. Voor 
Bzulke, die het kleinste kolenverbruik aanwijzen, I 
»prijs van 500 en eeu van Ï10O mark. Het oilder-

zal zich bepalen tot loconiobilen van lOpaar-
Dilekracht nominaal, tins van die grootte als zij 
«bijv. tot het bedrijf van 00" Kugelsche drijflorscb-
Jtuiachiues ' l meest geschikt zijn. Wijzen machines 
seen even gering kolenverbruik aan, zoo beeft die 
• van de eenvoudigste constructie bij de bekroning 
idea voorrang, terwijl loconiobilen, wier afmetingen 
itklaarblijkelijk niet aan het voorgestelde doel beant-
«woorden, geene aanspraak op bekroning kunnen 

•maken." 

BESTUUR V A N DEN W A T E R S T A A T . 
Hij de Tweede Kamer der Slateu-Generanl is een 

wetsontwerp ingekomen tot regeling van bet alge
meen bestuur vau den Waterstaat. De wet van 12 
Juli 1850 (Staatsblad n". 102) beoogde slechts 
het voorstellen vau eenige voorloopige bepalingen tot 
voorziening iu enkele uaterstaalsbolungeu, zoodat de 

wet, bedoekt in art. 101 der Grondwet , steeds op 
rich deed wachten. De volledige regeling werd tegen
gehouden door den omvang en de moeilijkheid van het 
onderwerp, maar vooral door hel inzicht i dat uien 
vau zoodanige regeling bad. Verlangt men een al
gemeene wet, die tevens eene volledige regeling in-
h nidi omitent r ivieiei i , dijken , wegen , vaarten, 
veren, verveningen, droogmakerijen, enz., dan isde 
arbeid omvangrijk. 

De Minister van Waterstaat heeft de zaak hoogst 
'•'•nv l i . ' aangeval , zooals uit de ontwerpen vau 
wet blijkt, en zich bepaald lot eene regeling van bel 
Bestuur van den Waterstaat. Hij de mededeeling 
der ontwerpen vestigen wij de aandacht op twee 
zaken, als: 

l o . dat de scheiding van districts-en rivier-beheer 
gehandhaafd blyFl en 

2o. dal de vereeniging van Dijks eu provincialen 
waiersiaatsdienst opgeheven wordt. 
R e g e l i n g v a n h e t a l g e m e e n b e s t u u r v a n d e n 

w a t e r s t a a t . 

O N T W E R P v A K W I T 

Aersfe Hoofdstuk. 
A I g e m e e n e b e p a l i n g e n. 

Art . 1. Het algemeen bestuur van den Water-
slaat onnut : 

l o . het beheer der werken, behoorende tot den 
algemeenen Waterstaat; 

io. den aanleg eu de verbetering vun zoodanige 
werken; 

3o. het onmiddellijk toezicht op of bet medebe
stuur over de werken van bijzouderen Waterstaat, 
waarbij bet lïïjk geldelijk is belrukken; 

4o. de uitvoering der wetten en algemeene ver
ordeningen op deu Walerstaat. 

Art. 2. Voor de tooinissirtg van de wellen op 
bet algemeen en het bijzonder bestuur van den 
Waterstaat en van andere wetten en algemeene ver
ordeningen op deu Waterstaat, worden onder werken 
van Wateretaai verslaan: 

Stroomen en rivieren, de eilanden en platen welke 
iu die wateren opkomen, aanwassen, gorsingen en 
schorren, de stranden der zee, zeegaten en zeeboe
zems, wadden, meten, plassen, poelen en moerassen, 
kanalen en andere vaarten , spoorwegen en andere 
wegen, straten, pleinen cn voetpaden, lijnpaden, 
bruggen en veren, duinen, dijk-, sluis- eu andere 
waterkeerende werken, werken iu hei belang der uit
watering, kribben en andere waterwerken, beken, 
grachten, slooten en andere watergangen, havens 
en reeden, verveningen, ontgrondingen, indykingen, 
droogmakerijen, mijnwerken en steengroeven; en 
voorts al wal tot ecu eu tinder behoort. 

Bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur 
kunnen nog andere werken onder Waterstaatswerken 
wonlen begrepen. Zoodanige maatregel vervalt, in
dien do daarbij bepaalde aanvulling niet binnen een 
jaar na afkondiging van den maatregel bekrachtigd 
is door de wet. Wanneer' een voorstel van zoodanige 
wet binnen bet .jaar bij de Staten-Generaal is aan
hangig gemaakt, kan door Ons deze termijn een
maal met zes maanden worden verlengd. 

Art. 3. Tolden algemeenen Waterstaat behoorende 
werken zi jn: 

lo. de werken, die worden beheerd door het Dijk . 
'lo. de werkeu , die worden uitgevoerd dnor bet Kijk. 
Art . 4. Werken van bijzondere» Waterstaat, 

waarbij het liijk geldelijk is betrokken, zijn die, 
voor welke bijdragen of voorschotten n i l ' s Rijkskas 
worden verstrekt. 

A r l . 5. De Staten der provinciën worden Must 
niet de uitvoering van die wetsbepalingen en alge
meene maal regelen van inwendig bestuur betrelleude 
den Walerstaat, welker uitvoering door de Staten 
uit die wetten voortvloeit of hun door Ons wordt 
opgedragen. 

Ar t . 0. De Staten geven de inlichtingen, van 
beu door Onzen met de zaken vuu Walerstaat belasten 
Minister of de hoofden van andere Departementen, 
tot uitoefening van bet algemeen bestuur van den 
Waterstaat verlangd. 

A r l . 7. In de uitoefening van het algemeen be
stuur wordt Onze UinUter met de zaken van Water
staat belast, zoover ten aanzien van bepaalde werken 
niet anders is voorzien, terzijde gesiaati door den 
Rijkswaterstaat, waarvan de samenstelling, inrich
ting eu werkkring overeenkomstig de vMrschriften 
dezer wet worden geregeld. 

liet buiten deu Rijkswaterstaat voor den dienst, 
hetzij vast, hetzij tijdelijk noodige personeel, wordt 
door (hts aangewezen. 

Art . 8. De Rijkswaterstaat en het verder per
soneel, in bet vorig artikel bedoeld, zijn ouder Onzen 
voornoemden Minister mede dienstbaar ter uitoefening 
van Ons Oppertoezicht over den Waterstaat. 

\ r t . 9. Hel beheer, de aanleg en verbetering 
der werken, behoorende tot den algemeenen Water
staat, geschieden, voorzoover de wet niet voorziet, 
naar voorschriften door Ons te geven. 

A r l . 10. Overdracht van beheer of uitvoering aan 
provinciën, waterschappen , veenschuppen, gemeenten, 

bijzondere personen of vereenigingen vereischt be
krachtiging bij de wet. 

Art . I I . Mij het vcrleenen van bijdragen cn voor-
s c i ' M t i i uit 's Rijks kas, tot aanleg, verbetering of 
instandhouding van werken van brjsonderen Water
staat, worden door Ons, onverminderd het op die 
werken vanwege bet algemeen b.'slutli uit te oefenen 
otirnidilelijk toezicht, regelen gegeven, van welker 
nakoming door debetrokken Imstiiren of ondernemers , 
de uitbetaling der bijdragen en voorschotten kun 
worden afhankelijk gesteld. 

Voorzoover een medebestuur over de werken van
wege bet algemeen bestuur wordt vereischt, wordt 
dit duurhrj tevens geregeld. 

Art . 12. De geschillen van bevoegdheid en andere 
geschillen van bestuur over wntcrstaat'wiangelegcn-
hoden, gerezen tusschen het algemeen eu bet bijzon
der bestuur vau den Waterslaat of tusschen dal al
gemeen bestuur en bijzondere |>oisoiien of vereenigin
gen , worden door Ons beslist. 

Art . 13. Onze voornoemde Minister geeft ons 
jaarlijks ecu verslag, aan de Staten-Generaal mede te 
deelen, van den toestand van alles, wat betreft den 
Walerstaat binnen hel koninkrijk ln het algemeen eu 
van ile bevindingen cn handelingen van het algemeen 
bestuur in bet hijzonder. 

Art . 14. De hoofdambtenaren en ambtenaren van 
den Rijks- en bijzouderen Waterstaai , zoomede de 
beambten bedoeld in het tweede lid van artikel 7, 
zijn, mits behoorlijk beè'edigd en ieder binnen den 
hein aangewezen kring, bevoegd vun overtreding der 
wetten en algemeene verordeningen op den Waler
staat proces-verbaal op te maken, 

Zij zenden de processen-verbaal aan het openbaar 
ministerie. 

De inspecteurs eu hoofdingenieurs vnn deu Rijks
waterstaat zenden tegelijkertijd afschrift daarvan 
aau den hoofdinspecteur, de ingenieurs, op/.iehteis 
en beambten, bedoeld iu het tweede fut van art. 7, 
alsmede de ambtenaren van den bijzouderen Water
staat, a m i den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat. 

A H . 15. De hoofdambtenaren en ambtenaren van 
den llijkswutei'stual. zijn bevoegd alle ojienbait 
voor het publiek toegankelijke gebouwen, andere 
bijzondere gebouwen en woningen der ingezetenen , 
huns ondanks binnen te treden, teneinde zich be
kend le maken met den toestand vun werken vun 
Waterstaat in artikel 1 bedoeld, of ter verzekering 
van de nakoming of ter uitvoering van wetten en 
algemeene verordeningen op den Waterstaat. 

Die bevoegdheid kan echter tusschen zons-onder-
en opgang niet uitgeoefend worden dun bij dreigend 
gevaar: en voorts nimmer anders dan in bijzijn, 
hetzij vuu den kantonrechter, heizij van bet hoofd 
of een der leden van het gemeentebestuur ol* vuu ecu 
commissaris van politie, en mils de Waterstaats-amb
tenaren van een schriftelijke!) last van den burge
meester zijn voorzien, wanneer moei worden biiineii-
gelreileu in de iu het vorig lid bedoelde gelmtiweii 
of gedeelten van gebouwen, voorzooveel die niet 
openhaar zijn. Vuu dit binnentreden eu vnu de re
denen die daartoe geleid hebben, wordt door hein, 
die krachtens bovenstaande bepalingen daarbij tegen
woordig is geweest, binnen tweemaal 2 i uren pro
ces-verhaal opgemaakt, hetwelk melding maakt van 
deu last krachtens welken het binnentreden is geschied, 
en aau den ingezeten, wiens woning is binnenge
treden, in afschrift wordt medegedeeld. 

Weigering van toelating of verhindering van bet 
onderzoek wordt, voorzoover daartegen niet bij bet 
Strafwetboek is voorzien, gestraft met eenegeldboete 
van ten minste 50 cent en ten hoogste vijf en ze
ventig gulden. 

Tweede Hoofdstuk, 
V a n d e n R ij k s w a t e r s t a a t. 

Art . 10. liet algemeen beleid en toezicht betref
fende deu dienst van den Rijkswaterstaat wordt on
der Onzen voornoemden Minister opgedragen aan een 
hot tftUnspecteur, 

llij is tevens belast met het onmiddellijk toezicht 
op liet rivierbeheer en de rivierverbetering. 

Re algemeene dienst, van den Waterstaat kan door 
Ons a a i , den liuofdinspeeieiir of aan een der inspec
teurs of hoofdingemeuni worden opgedragen. 

Art. 17. Het onmiddellijk toezicht op bet beheer 
in de provinciën wonlt opgedragen aan twee iu-
sperteuis. 

Door Ons wordt aangewezen welke provinciën tot 
elke van de twee inspectiën behooren. 

Art. 18, De hoofdinspecteur en inspecteurs kunnen 
dooi' Onzen voornoemden Minister worden bijeenge
roepen o m , onder zijne leiding, als Raad van Wa
terstaat gezamenlijk te overwegen de aangelegenhe
den, a a n het oordeel van dien Baad onderworpen. 

Op last ol' met machtiging vuu den Minister kun 
de hoofdinspecteur alle of dc betrokken hoofdingeni
eurs oproepen tot bijwoning van de vergaderingen 
vau den Ruud. 

De hoofd ingenieurs beraadslagen en besluiten mede 
iu de zaken, waarvoor zij zijn opgeroepen. 

Deu Raad wordt uil het korps een ingenieur als 
secretaris toegevoegd, door Ons jaarlijks te benoemen. 

Art . 19. Het beheer is opgedragen aan hoofdin
genieurs. Eén of meer hoofdingenieurs zijn uitslui
tend belast met hel beheer over de rivieren en niet 

tsMsp̂ a'ÉMMann̂  
Het overige beheer is in elke provincie aan e e n 

hoofdingenieur opgedragen. Kvenwel kan het beheer 
in twee of meer provinciën aan ilenzelfden hoofdin
genieur worden toevertrouwd. 

A r l . 20. Dc hoofdambtenaren van den Water
staat worden iu de vervulling hunner taak bijgestaan 
door ingenieurs en opzichters van den Waterstaat. 

Ten behoeve vuu den dienst kunnen door Ons de 
provinciën en rivieren iu arrondissementen worden 
verdeeld. 

A r l . 21. liet verder bij den Rijkswaterstaat, het
zij vast, hetzij tijdelijk noodige personeel wordt door 
Ons aangewezen. 

Art. 22. De hoofdambtenaren en ambtenaren van 
deu Rijkswaterstaat worden door Ons benoemd, ge
schorst en ontslagen. 

Zij bekleeden geen ambten ol'bedieningen dun met 
Onze toestemming. 

Zij verrichten geen provincialen Waiersiaatsdienst. 
Art . 23. Zij leggen bij de aanvaarding hunner 

betrekking den eed of de belofte af, dat zij hunne 
heirekking met getrouwheid en ijver en overeenkom
stig dc bun te geven instruction zullen waarnemen. 

Deze eed of belofte wordt afgelegd in handen vau 
den Minister, met uitzondering van de opzichters, 
die den eed of de belofte uileggen in handen van 
den hoofd ingenieur. 

A r l . 24. Verdere regelen omtrent inrichting en 
werkkring vau den Rijkswaterstaat wonlen overeen
komstig deze en andere wetten op den Walerstaat 
gegeven bij algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur, en bij reglementaire verordeningen en in
struction door Ons <>f vnn Onzentwege vast te stellen. 

Derde Hoofdstuk. 
Hese h e r tn i n g v a n w e r k e n v a n d e n a l g e -

me e n e n W a t e r s t a a t . 
Art . 25. Bij afzonderlijke wellen van den Water

staat wonlen de noodige regelen gegeven omtrent 
het makeu van werken en het verrichten van andere 
handelingen door anderen dan het algemeen bestuur, 
waarbij de instandhouding, bruikbaarheid of veilig
heid van werkeu van den algemeenen Walerstaat is 
betrokken. 

Voorzoover het alleen betreft liet maken of ver
richten van andere handelingen i u , op of over de 
genoemde waterstaatswerken zelven en het gebruik 
maken van die werken in het algemeen, kunnen 
politiebepalingen , voorzoover ze niet het gebruik van 
eigen grond beperken, tot bescherming der werken 
bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur wor
den vastgesteld. 

Art. 20 Overtreding der bepalingen van eenen 
krachlens artikel 25 uiige vaardigden algemeenen 
maatregel van inwendig besiunr wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten minste één en ten hoogste 
veertien dagen, of met geldboete vau len minste 
vijftig (rent en ten hoogste honderd gulden, onver
minderd de verplichting van den overtreder tot ver
goeding der toegebrachte schade en herstel vau de 
werken ln vorigeu toestand. 

Art . 27. Onder de uitvoering vau de bepalingen 
van een krachlens artikel 25 iiitgevaurdigden alge
meenen maatregel van inwendig bestuur behoort de 
bevoegdheid tot bet, desnoods ten koste der over
treders, dom wegnemen, beletten of verrichten van 
hetgeen in strijd met die bepalingen wordt duarge-
steld, ondernomen of nagelaten. 

Sj I eixhende gevallen uiige/omleid , geschiedt 
dit niet, dun nadut de belurighehbende schriftelijk is 
gewaarschuwd. 

O v e r g a n g s b e p a l i n g e n . 
Art . 28. Alle bjj invoering dezer wet verbindende 

weiten eu algemeene bepalingen. betrelleude het al
gemeen bestuur van den Waterstaat, blijven instand 
totdat zij aehtervolgens dooi- andere zijn vervangen 
ol' met deze wet iu overeenstemming zijn gebracht. 

B e p a l i n g e n t o t v e r z e k e r i n g v a n h e t o p 
p e r t o e z i c h t o v e r d e n W a t e r s t a a t . 

O N T W K u e V A N W E T . 

A n . I. Hel oppertoezicht over alles wat betreft 
den Watei'staat, de wegen en bruggen daaronder 
begrepen, zonder onderscheid of de kosten daarvan 
worden betaald uit 's Lands kas of op eeue andere 
wijze gevonden, berust bij Ons. 

A i t . 2. De Stalen der provinciën geven de in
lichtingen , van hen dooi Onzen met de zaken van 
Waterstaat belasten Minister tot uitoefening vnu het 
oppertoezicht verlangd. 

Art . 3. Zee- of rivierkecrende werken, niet be
hoorende tot het gewoon onderlioud, worden door 
provinciale, vvatei-schaps- of gemeentebesturen, bij
zondere personen of vereenigingen niet uitgevoerd, 
vóór dat daarvan siciingen opgemaakt en door Ons 
ol dooi Onzen voornoemden Minister goedgekeurd 
zijn; behoudens heigeen oml reut werken, waarbij 
bet Rijk geldelijk is betrokken, krachleus de wet 
mocht z i j n bepaald. 
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Wegens gewoon onderhoud van zee- en rivierwa-
terkeeringen wonlen IUOA1C sieringen opgemaakt. Dezen 
behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, 
voorzooveel bet ivft werken liehoorende tot den Wa
terstaat van waterschappen, gemeen ten of anderen. 

A l t . 4. De sieringen, iu het vorig artikel be
doeld, niet behoorende lot den provincialen Water
staat, wonlen ingezonden aan de Gedeputeerde Staten 
der provincie, waarin de werken worden uitgevoerd. 

Gedeputeerde Staten zenden de sieringen, welke 
de goedkeuring der Regeering beboeren, vnn hunne 
beschouwingen, voorzooveel noodig, vergezeld, zoo
dra mogelijk aan den Minister. 

A r t . h. Gedeputeerde Staten beslissen omtrent 
de aan hunne goedkeuring onderworpen sieringen 
binnen dertig dagen na dien, waarop zij hun zijn 
aangeboden. 

Zij worden geacht die sieringen goed te keuren. 
waaromtrent zij binnen dien termijn geen Inrslissing 
of geen bericht, de beslissing verdagende, aau be
langhebbenden hebben ingezonden. 

Ar t . 6. Ingeval zij de tiering weigeren goed te 
keuren . kunnen belanghebbenden binnen dertig dagen, 
te rekenen van de dagteekeuing der beslissing van 
Gedeputeerde Staten, bij One voorziening Vagen. 

A r t . 7. Wanneer werken, m de vorige artikelen 
bedoeld, worden uitgevoerd, zonder of in strijd met 
goedgekeurde sieringen, kan het gezag, tot die 
goedkeuring aangewezen, gelasten, dat het werk 
dadelijk worde gestaakt en , vooi zooveel noodig, 
weder opgeruimd. 

A r t . 8. Wordt aan den gegeven last binnen een 
daarbij te stellen termijn niet of niet behoorlijk 
voldaan, dan geschiedt de opruiming dour een 
ambtenaar door this aangewezen» bijgestaan door 
ambtenaren der Rijkspolitie. 

De (kosten worden op de nalatigen of weigerneh-
tigen verhaald bij dwangbevel, medebrengende pa
rate executie, uit te vaardigen na sommatie om die 
kosten te voldoen. De ambtenaren. bevoegd lot het 
doen van die sommatie en het uitvaardigen van dat 
dwangbevel, worden door Ons aangewezen. 

Op de sommatie en het dwauglievel zijn toepas
selijk de bepalingen van artt. 7 — l i l der wet van 
9 Oetober 1841 (Staatsblad n". i*2) Ver/et tegen 
het dwangbevel woidt bij de arrondissements-recht-
bank ingesteld. 

Art . 9. Gedeputeerde Staten zorgen, dat van het 
voornemen tot uitvoering van werken van bijzondereti 
Waterstaat, waarbij belangen van den algeiiieeiien 
Waterstaat kunnen zijn (« t rokken , naar voonchrif-
ten door Ons te geven, tijdig mededeeling geschiede 
aan Onzen voornoemden Minister. 

A r t . 10. Dc uitvoering van werken van bij/on
deren Waterstaat, welke iu strijd zou kunnen zijn 
met belangen van den algenieenen Waterstaat, kan 
door Ons worden geschorst. 

Binnen dertig dagen of, zoo die termijn door Ons 
wordt verlengd, binnen twee maanden uu daglee-
kening van Ons besluit, wordt door Ons, Gedepu
teerde Staten en den Baad van State gehoord, bij 
een met redenen omkleed in het Staatsblad te 
plaatsen besluit, eene eindbeschikking genomen. 

Wordt de uitvoering van bet werk niet vcrlioden, 
dan wonlen de vooieohriften, door Ons bij de be
schikking te geven, door belanghebbenden nageleefd. 

A r t . 11 . Gedeputeerde Staten zorgen voor dc 
uilvoering van Onze besluiten , in bet vorig artikel 
bedoeld. 

Wordt daaraan door belang hebbenden niet ol niet 
behoorlijk gevolg gegeven, dan geschiedt de oprui
ming van het werk door een ambtenaar door Ons 
aangewezen, bijgestaan di>or ambtenaren van de 
Rijkspolitie. Het tweede en derde lid van art. 8 
zijn dan van toepassing. 

Ar t . 12. Zijn de werken, in de twee vorige 
artikelen bedoeld, voltooid, zoo kan door Ons om
trent het behouden dier werken, op gelijke wijze als 
in art. 10 is bepaald, eene lieschikking worden ge
nomen , nadat van het voornemen daartoe aan den 
belanghebbende door Ons is kennis gegeven, welke 
kennisgeving voor schorsing geldt. 

De bepalingen van art. 10 , derde l i d , en art. 
11 zijn dan verder op het behouden der werken vau 
toepassing. 

Art . 18. In de gevallen bij de drie vorige art i
kelen bedoeld, blijft onverkort de aanspraak van 
belanghebbenden op schadeloosstelling uit 's Rijks 
kas , wanneer Ban Onze besluiten behoorlijk is voldaan 
en tot schadeloosstelling overigens termen bestaan. 

Bij gebreke van minnelijke schikking, woidt het be
drag dea* schadeloosstelling door den rechter bepaald. 

Art . 14. De wnterscha|wveion1eningen , waaronder 
alle voorschriften eu beschikkingen van de vertegen
woordiging en bet dagelijksch bestuur van bet 
waterschap worden verstaan, worden, onverminderd 
betgeen omtrent goedkeuring vun keuren, politie-en 
andere algemeene verorden ingen van watei-scliaps.be-
sturen bij de wet is uf zal worden bepaald, terstond 
aan Gedeputeerde S ü i t e u , wanneer deze daartoe 
aanvraag doen, medegedeeld. 

Ar t . 15. Die verordeningen kunnen, vooi zoover 
2Ïj met de wet of hel algemeen belang strijdig zi jn, 
door Ons worden geschorst of vernietigd. 

A r t . 16. Gedeputeerde Staten doen Ons terstond 
verslag ten aanzien van verordeningen, niet aan 
hunne goedkeuring onderworpen, welke, naar hun 
oordcel, voor schorsing of vernietiging vatbaar zijn. 

Art . 17. De toborsing of vernietiging wordt door 
Ons bevolen bij een met redenen omkleed, in bet 
Staatsblad tc plaatsen besluit, dat, ingeval van 
schorsing, den duur hiervan bepaalt. 

Over vernietiging wordt dc Raad van State 
gehoord. 

Ar t . 18. Schorsing stuit onmiddellijk de werking 
der geschoj-ste bepalingen. Zij kan niet langer duren 
dau zes maanden 

A r t . 10. Is binnen den voor de schorsing be
paalden tijd de vernietiging der bepalingen door Ons 
niet uilgesproken, clan wonlen deze geacht geldig 
te zijn. 

Hiervan geschiedt, zoover het eene afgekondigde 
verordening bet relt, door het waterschapsbestuur 
openbare kennisgeving. 

Ar t . 20. Bepalingen, die geschorst zijn geweest, 
kunnen niet opnieuw worden geschorst. 

A r t . 21 . Vernietiging vanwege strijd met de 
wet brengt tnede vernietiging van al dc gevolgen 
der vernietigde bepalingen , zoover die nog voor 
vernietiging vatbaar zijn. 

Bij vernietiging vanwege strijd met het algemeen 
belang, kunnen de niet met dut belang strijdige 
gevolgen instand blijven. 

Art . 22. Hot waterschapslast uur zorgt, ingeval 
van geheele of gedeeltelijke schoi-sing ol'vernietiging 
zijner verordeningen, «lat aan art. 18 of art. 21 
worde voldaan en opnieuw in hetgeen de geschorste 
of vernietigde bepalingen regelden, vooieeoveelnoo
d i g , is voorzien. 

Zijn deswege te nomen besluit wonlt medegedeeld 
aan Gedeputeerde Staten, die het. van hunne be
schouwingen vergezeld, aan Omen voiirnuemden 
Minister opzenden. 

Art. 38. Gedeeltelijke schoisiiig of vernietiging 
heeft op dc geldigheid der in het besluit tot schor
sing of vernietiging niet genoemde Iwiuilingen geen 
invloed. 

Art . 24 . Het bevel vau Gedeputeerde Staten, 
bedoeld in art. 7 der wet van 12 Juli lX.~>a (Staats
blad i i " . 102), kan door Onzen Commissaris iu dc 
provincie worden aangevraagd. 

Weigeren Gedeputeerde Staten, dan kan Onze 
Commissaris bij Ons voorziening vragen. 

Op dat beroep, betwolk onmiddellijk aan het 
In-trokken waterseha|>s best uur wordt medegedeeld , 
zijn de voorschriften van art. S der genoemde wet 
toepasselijk. 

Wordt bet werk door Ons in hooger beroep be
volen, dau wordt niettemin do rechtsvordering, bij 
art. !J der genoemde wet bedoeld, togen Onzen 
Commissaris gericht. zooals daar is bepaald. 

V E R K O O P V A N B O U W G R O N D . 
Den 23 December zijn dertien jien-eelen Imuwgrond, 

aan dc Esplanade ic 's-llcrtogenbosch, duor bet Ge
meentebestuur in veiling gebracht Deze kavels zijn 
ingezet en verhoogd als volgt: 

N°. 1 groot 2 A 38 C« op ƒ 17110.— 
• 2 o 2 » 9 6 % i i » 2000.80 

3 » 2 D 25 B v u 1725.— 
» 4 •» 2 o 25 ii D U 1675.— 
0 5 » 2 » 25 o » o 1450.— 
• 0 » 2 » 25 • i i 1500.— 
s 7 o 2 t 25 • i o 1575.— 
» 8 » 2 s 25 • • • 1575.— 
, 9 » 2 » 21 • i o 1713.— 
1 10 • 2 i 55 • a » 1463.— 
• II t 2 » 5 5 ' / i » • » 1401.55 
i 12 t 2 » 52 • i » 1506.— 
• 13 1 2 • 4 6 % > i » 1725.25 

te zamen gioot 3Ï~A 1 4 V , O / ~ 2 H 6 5 . 6 0 
do tarnen voegingen van enkele kavels staan: 

massa 1 en 2 op ƒ 3057.— 
» 1 , 2 en 3 » * 6000.80 
B 4 en 5 • i 1725.— 
- 4 , 5 en 6 » • 6752.50 
» 7 en 8 > > 3030.— 
» 7 , 8 en 0 » l 5307.60 
B 10 en 11 » i 3282.80 
» 12 en 13 • t 3195.50 
• 1 0 , 11, 12 en 13 i B 7497.70 

De hoogste gelding wordt verkregen door optelling 
der volgende onderdooien : 

massa van 1, 2 eu 3 ad / ' 6000.80 
a » 4 , 5 en 6 B » 6752.50 
s B 7 , 8 en 9 t t 5307.60 
Ï i> 1 0 , 1 1 , 12 en 13 » » 7497 . 7 0 

te zamen ƒ 25558.60 
overeenkomende met gemiddeld ƒ 8 . 2 1 per centiare, 
behalve de onkosten, d ie , krachtens artikel 8 der 
voorwaarden van veil ing, niet minder dan dertien 
procent bedragen. 

Den afloop der liuale verkoopmg, die ïn den avond 
vau 7 dezer gehouden zal worden, doelen wij in 
een volgend nommer mede. 

berichten en mededeelingen. 

li I N N E N L A N D. 
's G r a v e n h a g e . Naar men verneemt, hebben 

burgemeester en Wethouders aan dc directie der Haag
sche Paardentramtnaitschappij te kennen gegeven, 
dat dc door beu en eveneens door Crans en Co. aan
gevraagde concessie Hollandsche sjwor—Buiikaslraat, 
aan serstgeouemde, doch voorloopig slechts voor bet 
gedeelte Bankastniut—Tournooiveld zou kunnen ver
leend worden, mits de Haagsche Tram-maatschappij 
hare depots te Scheveningen verplaatse, eu up eeu 
3tt meter afstand van de bestaande er sierlijke nieu
we gebouwen oprichte in do rooiing van de gepro
jecteerde straat van het stoomtram-station af, achter 
de I la I i j. •--1 omgaande tot aan dou bestaanden rijweg-

Tegenover de uit dezen bouw voortvloeiende uitga
ven van pl. in. / 40,000, vraagt de Maatschappij 
verlenging barer concessie voor don tijd van tien jaar. 

— Bij beschikkingen van den Minister van Wa
terstaat, Handel cn Nijverheid zijn niet 1 Januari 

I 1881 bevorderd bij bet korps van den Watcistaat: 
j A . J. Augustijn tol opzichter 2de klasse, on D. L . 

A . van dc Kreke tot opzichter 3de klasse. 
I — Tot leeraar uan de Ambachtsschool is benoemd 
I dc beer I'. C. Moiuat, onderwijzer aau de oploidilig-
j school le Haarlem. 

Amsterdam. De eleetrische verlichting is op 
het Rijkstelegr.tafkantoor definitief ingevoeld. Op de 
seinzulcn, alwaar ecu 150-tui beambten het grootste 
gedeelte van deu dag en des avonds werkzaam zi jn , 
hangen 5 dillereutiaallampen, naar het stelsel van 
Siemens cu l la lske, terwijl in het aaniieembureau 
één lamp is aangcbiacbt. Het geheel maakt ecu 
prachtig elTect en dc verlichting onderscheidt zich 
door aangenaam eu constant licht, terwijl de zoo 
hinderlijke warmte vuu 't gas er door vermeden 

wordt. 
l'e eleetrische toestellen zijn mede vau de firma 

Siemens en llulsko, terwijl een gusinoteur van 8 

paardfkiacht naar hel stelsol-Otlo als drijfkracht 
wordt gebezigd. Het geheel is in-orde-gebrachl dooi
de firma Wis.se Piocaluga en Co. a lhier , vertegen-
woordigen dier firma's hier te lande, en wordt door 
deskundigen hoog geroemd. 

A m s t e r d a m . In November H 7 6 werd du heer 
Voorvooron, toen opzichter bij den waterstaat te 
'a-Gravendeel, met ingang van l December van dat 
jaar , benoemd tot din-clour dor Stadsreiniging voor 
den tijd vau vier jaren. Dc beer Voorvooron is niet 
herbenoemd en dus sedert 1 December j l . niet meer 
iu functie. Tijdelijk wordt zijne betrekking uu waur-
geiionien door don commandant dor brandweer, iu 
afwachting eener definitieve regeling, waartoe s|ioc-
dig bij den Raad een voordracht /al inkomen. 

— Er is sprake vnn om dc jaarlijksche bloemen
tentoonstelling in het Votkêpaieii dit jaar niet te 
houden , en wel met het oog op do tentoonstelling 
vun koloniale nijverheid, welke togen 1882 wordt 
voorbereid en waaraan mik een atdeeling tuinbouw 
zal worden verbonden. 

Naar men zich herinnert, zijn voor deze underlie 
ming plans hcr.iumd duor dou heer Augustini, en 
reeds voorloopige commission gevormd. 

Zijn wij we) ingelicht, dun /ou de heer Augustini 
dezer dagen uau eeuige leden der commissie hebben 
medegedeeld, dat kapitalen ter uitvoering dor zaak 
te zijner lieschikking zijn gestold. Ook meenen w i j , 
dat de Regeering zich niet ufkeerig heeft betoond 
vau Rijkssubsidie. 

Deze tentoonstelling zou, zooals vroeger vernield, 
worden gehouden op de tern-iuen achter het in aan
bouw zijnde Rijksmuseum. (IV. ll. C) 

— Door de Amsierdamscbe O mui busmaatschappij 
zijn gedurende het jaar 1880 vervoerd: in 761,006 
ritten 7.540,025 passagiers, tegen 1870: in 630,006 
ritten 0,494,015 passagiers. 

Rotterdam. De Gemeenteraad heeft op den 
laatsten dag vau het jaar niet 36 stemmen tegen 
één , overeenkomstig het preadv ies van hot Dage
lijksch Bestuur, afwijzend beschikt op het voorstel 
der Rotterdamse hc Hui idols vcrceii iging om haar mot 
6 ' / , millioen gulden ter hulp te komen. Uit de 
discussion is gebleken, dat de tegenstanders der over
eenkomst uiet afkeerig waren van het deiikljccld om 
do genoemde Vereeniging op andere wijze te hulp 
te komen. 

— Door 59 Rottordainsche firma's is aan den 
Minister van Waterstaat euz. hel volgend adres ver
zonden : 

«Geven met verse huldigden eerbied eu hoogachting 
tu kennen de oudergcteeketiden. allen belanghebben
den bij de scheepvaart op dc Zuid-Willemsvaart, dat: 
vernomen hebbende, de vaart op genoemd kanaal 
wegens de werkzaamheden aan do spoorbrug lo Hel
mond gedurende drie a vier weken zal gestremd 
worden, bierdoor insgelijks in het uitoefenen van hun 
handel eene stremming wordt gebracht, daar gedu
rende den tijd der sluiting vau bovengenoemde brug 
hunne verschillende sloom- eu scheepsondcrnciiiingcii 
verplicht worden stil le liggen. 

sUwer Excellentie iu overweging gevende lo . het 
groot nadeel, hetwelk hieruit voortspruit, zoowel voor
de bovenbedoelde ondernemers, als voor ondergeschik
ten, zoo ook voor den handel iu het algemeen: 2o. 
dat zijnertijd drie nieuwe spoorwegbruggen over de 
Zuid- Willemsvaart gelegd zijn zonder eenige strem
ming der vaart, namelijk le Veghel, Weert on Rot-
hem, verzoeken ondcrgcteckendeii, dat de reparatie 
te Helmond thans ook zoodanig geschiede, dat dc 
scheepvaart hierdoor geene belemmering ondervindt. 

•Mocht echter geene mogelijkheid bestaan aau 
bovenbedoeld verzoek gevolg te geven, soovsrsoekcn 
otidergeteckeudeu, deze reparatie in deu korist mo
gelijkcn tijd te bewerkstelligen, en wel alsdan tege
lijkertijd te doen plaats vinden met dc afsluitingen, 
welke dc Belgische Regeering eventueel mocht ge
lasten op rle Zuid-Willemsvaart (gelegen op bot Bel
gisch grondgebied), het kanaal Luik — Maastricht 
eu het gekanaliseerde gedeelte der Maas cn der 
Our the. 

«Overtuigd van Uwer Excellentie goede zorgenvoor 
dc Itclangon van handel en scheepvaart, vertrouwen 
zij aau hun eerbiedig verzoek zal worden gevolg 
gegeven." 

S-Hertogenbosch Bij besluit van Gedepu
teerde Staten is op zijn verzoek aan deu heer A . 
van der Korput, lc Helmond , eervol ontslag vei doend 
als opzichter van den provincialen waterstaat der le 
klasse en hem een pensioen toegekend van /' 600. 
Voorts is benoemd tot opzichter 3e klasse op ccn 
jaarwedde van ƒ 1000 dc hoer II. S. F. Koenen, 
thans buitengewoon opzichter bij don aanlog vun 

Staatsspoorwegen te Rbenen, en belast met den IVn 
dienstkriug, ter standplaats Helmond, de opsJchtar 
3e k l . T. Schoonderbeek, thans werkzaam aan hot 
bureau van dfh hoofdingenieur te 's-Bosch. 

Middelburg. Aan de Ambachtsschool is door 
iemand, wiens naam niet genoemd mag wonlen, 
f 1000 ten geschenke gegeven. 

Haarlem. Naar aanleiding cu in verband niet 
den nieuwen spoorweg van hier naar Zandvoort, 
hebben dezelfde ondernemers iu vasten eigendom ver
kregen eene groote uitgestrektheid duingroiid langs 
het strand , ten noorden van don vuurtoren der ge
meente Zandvoort. Zij hebben deze gronden aange
kocht, met het doel die onder dc benaming llouiv-

ijrondonderneminy Zandvoort te slechten, daaiop 
wegen aan te leggen cn gebouwen te plaatsen of den 
bouwgrond tc verkoopen. De plans der straatverdee-

ling zijn ontworpen door deu architect J . C. van 
W i j k , tc Rottenlam. 

— Vanwege dc Maatschappij van Nijverheid wordt 
als itraktaatje voor jonge werklieden'1 verepreid een 
hartig woonl van don lieer A . C. Kruscman, over 
het teekcuc.u eu de dringende noodzakelijkheid voor 
onze werklieden om te leeren teekeiien, wil onze 
nijverheid eenigszins kunnen meedoen mot die vau 
buitenslands. 

Nijmegen. Op 18 Januari worden blijkens iu 
dit blad voorkomende advertentie door hel Gemeen
tebestuur 45 peiceelen geslechten vestinggroml iu 

veiling gebracht , lo /amen eene oppervlakte van 
I , 4330 hektare beslaande. De definitive verkoop 
is op Dinsdag I Februari bepaald. 

Leiden. De Gemeenteraad heeft dc voorwaarden 
vastgesteld voor den verkoop vau 47 perceelen bouw
grond langs de gedempte Biuueiiveslgiacht, eu eerst
daags kan tot de verkoopiug worden overgegaan, 
liet terrein is langs het plantsoen gelegen, en , onder 
goedkeuring van Burgemeester t-ti Welboi.ders , zullen 
er geene andere dan zoogenaamde I renhtrisen ge
bouwd mogen worden, zoodat de/e nieuwe buurt in 
geen geringe mate tot veifraaüng der stad zal 
bijdragen. 

Doetinchem. Dc Raad der gemeente Stad-
Doetinchem besloot in bet kapitaal voor den locaal
spoorweg Winterswijk—Zevenaar voor f 100,000 
deel te nemen, onder voorwaarde dal het station 
op studsgroiid, binnen 15 minuten afstand van de 
kom dezer gemeente, geplaatst woede. 

Aalten. De I3emeenteraad hoeft besloten iu de 
gelr Meen ing voor den lucuulspnurwt'g Winterswijk — 
Zevcnaar voor ƒ 150,000 deel te nemen. Door par
ticulieren is voor ruim f 53,000 ingeschreven. 

Aankondigingen vun Aanhesialiii<rrii. 

ll.i..ml.ie, 10 Jan. 
Lcgemeer. te 11 ureu. door bel dijksbestuur van he) 

waterschap Zevon-Griolciiijeii-en-Stad-Slooteo. bij ll iol-
kema: de levering van grint, brik eu kalkkeizol. in on
derscheiden perceelen. 

kroningen . |e IS1., uren. door burg. eu weth.: bet 
vervoeren en verwerken van grond van de gemeente
gronden ten oosten- naar die ten westen van de Niouwe-
Boteriiigcstraat. 

/..Ir Hommel te 1 uur, door den notaris B. van de 
Werk. in het St.idsUtliohuis: het bouwen van eeu kan
toor met hijMi.iur.-ii. naast bel buis in de Tolstraat, be
woond door Mevr. Be Ynogt. lnl. bij den architect W. 
vau Luoken-n Campagne, aldaar. Aanw. te 10 ureu. 

Wageningen. le l uur. door burg. eu weth.: bet on
der! I der studspom|H-u ged. 3 jaren. 

si I.IO.IIIUM i n . te 1 uu i . door bei hesluui' iler Bei n-Mi
stral itsc he gemeente, iu hel kerkgebouw : de U J U W eener 
kerk met usterawoning ui u terrein bij de geweien 
(iou.lscbeii.iort. aldaar, bil. bij den architectL. F. Redeker. 
aldaar. Aanw. £ uren voor de besteding. 

Amsterdam, te 1", ureu. door de Holl. Mzeren-
s| wegmaats,happij. in Bet Vosje: In-stek no. £07: het 
veranderen van deu onderbouw dei kluunbrug over do 
Wijkeiva.irt te Beverwijk, Raming J lO.OllO. 

I I I - I -M ei / o I.. g, 's avonds 8 uren. dooi' de erven 
Doelens, bij J. van der Vegt: i belangrijke vertiiumo-
riug aau de huizing eu schuur, bewoond dour Corn, van 
del' Meuleil. te I llterterp. 

Labiih, door deu burgemeester van Herwen-en-Aerdt: 
de levering van Sou SP gewasscben grint. 

W i e r , hij deu voorzitter van bet kerkbestuur .1. L. 
Dijkstra: lu-t afbreken van uilen- eu bet wederop
bouwen van een nieuwen toren en voorgevel enz. hij de 
Herv. k.-rk. aldaar. Teekening ligt bij F. Brouwer, te 
('ornjum. 

Kaalle, ru De Zwaan! bet afbreken eu wederopbou
wen van een winkelbuis. tegenover De Zwaan. 

Tcuni, IIIJ II. Visser, kerkvoogd: hel afbreken der 
oude huizing en schuur eu bouwen van eeue stelphuizing 
op de PastonezatJ klaar. 

liins.i.,-. i l Jan. 
OiidrwMler, te 11 uren, duor het Iiestuur vau bet 

waterschap Siieliewaard. Zuid-I.iiischoten. Schagen en 
deu Knglu in het koffiehuis Be Koos: bet aflnvkeu van de 
bestaande en het ter plaatse maken van een geheel nieuwe 
brug, in den K'iigher Zandweg over de Vlotslo.it, ui de 
Viukeiibiuirt te Liusclmteu. 

katwijk-aan-7,er, te 11 uren, hij \ . Kres: bet met-
si leu van 0 arbeideiswouingeii. Aauw. HI Jan., te 11 un-n. 

tiiioterdani, te :j ureu. door hel kerkbestuur vau deu 
II. Ignatius, in hel lokaal Maisoii-Stmuckcn : bet Uiuwen 
eener nieuwe kerk. aan den Singel, naast de tegenwoor
dige k.-rk lie KiijtU'i-g". Iul. bij den architect A. Tope, 
te l'trecht. Aauw. te 11 uren. 

WsetUMlag, IX Jan. 
llre.L. . ie \£ uren. iu het koffiehuis van Bot. op den 

llaagihjk: bei bouwen van een winkelhuis met bovenwo
ning op eeu terrein aan deu straatweg van Breda naar 
Ginueken. ouder de gemeente Teteriugen. Aanw. te 
lo u r m 

Purmerende, te i uur. door den architect B. I'. van 
den Aardweg, ten kantore van II. Schoen: In-I doen van 
eenige belangrijke herstellingen en vernieuw ingen aan eeu 
Ixiiiwscbimr en woning in den Hnutiukjudder, gelegen 
uabij bet station Halfweg. 

/nolle le 1 uur. duor burg. eu weth.: bet ophoogen 
van de geprojecteerde straat van bel Stationsplein naai
de Zeven Alleetjes. Aanw. lo Jan. Ie 2 uren. ( l l . - i besU-dingi. 

Vrijdag. 14 Jun. 
Ulllrmsaard . te 11 ureu. door de directie der marine: 

bet gewoon jaarlijks, li onderbond der dok-, sluis- eu 
andere waterwerken van het maritieme etablissement 
Willemvxird. Aanw. ]£ eu 11 Jan.. le 10 un-n. 

krimpen ad IJnel, te 11 uren, door bel bestuur van 
den p i l e i Langelaiid. iu hei gemeentehuis: bet vijfjarig 
onderbond van- U vens de ven-ischt word Ie levcruii-
lieuaande lens. -luis, duikers, bruggen, hoof. leu-einden 
enz. van den polder, ingaande met deu dag der goedkeu
ring vau de besteding tot uit. Bec. '»5. iu 1 perceel. 

I.ruuingen . le IS uren. door bet ministerie van bin
nenl. zaken, aan bet gel JOUW van bet prov. bestuur: bet 
onderhouden van- en het doen van eenige vernieuwingen 
eu herstellingen aau de gehouwen van de Bijks-kweek-
school van onderwijzeis, te Groningen, ged. 'Sl en '6£. 
Raming ƒ2130. 

Uraningrn, te IS ureu. door bet prov Iiestuur: lo. 
bet maken van Bl laad- en lossteigets nabij de draai
bruggen over het Kriiiskana.il. en VOOT bet makeu vau 
keilie-tiatingen achter die steigers: 2o. het bouwen eener 
brUgWaebtefSWOnlng bij de draaibrug over bel kanaal 
van Winschoten; oo. lu-t onderhouden van dc onderschei-
dene kanalen eu de d.i.u brjbcliooix ude werken, over '61, 
'S£ en 'S3, ui 4 pave. 

l.rtMilngi-n. 'savonds 8 uren. door den an-bitect N . 
W. Lit. in Be ('me: het IHJIIWCU van eene dubbele hee-
reuhebuizing aan de oostzijde van den lleereweg, voor 
W. Balk. 

Zaterdag-, la Jan. 
l lel levaelNlui». te 11' , ureu. door den commandant 

der marine : bet inrichten van een artillerieiiiagazijn, eene 
bergplaats voor goederen, en bet wijzigen der werkjilaats 
vau artilleriegiH-.leren, up 's Kijks werf. aldaar. Aanw. 10 
Jan., van 10—lS en vau 2—l uren. 

Duetlnt-1 le IS ureu. door bet bestuur der Doc-
tinchemsche lïouvvmautschappu,. bij W. Wolsink: bet bou
wen van S dubbele heen-II buizen, in S | » r c cuinimusa. 
lui. bij deu architect l l . J. L- Ovink, aldaar. Aauw. 15 
Jan. vau 10—IS men. 

Leeuwarden te IS1/] uren. door burg. en wetb.: het 
maken van eene bouten walbcschociing langs hot vaar
water ton oosten van de Bruifstreek. 

l ire , in , door de directie der Nederl. Riinsjjrtorweg-
niaatscbajjpij. ten dienste vau den tramweg Den Haag— 
Schcvoniugeii; hel leveren en stellen van een houten 
balie leugs bet kanaal, van dc Kuaiuhrug lot aan deu 
toegangsweg naar bet Proefveld te 's-Hage. 

i i . - . r i M M i o , bij Dabbennen: bet bouwen vau een 
hoerenhuis met wagenhuis, op de Fok aldaar, voor G. 
Bosch!»». Bestek ligt bij 0. Ki.-diet. 

/Mamni r rda tn , door deu burgemeester: de leveling 
vau ttOO stuks wilgen poten, laug p. iu. 7 M., zwaar voor 
de burst op S ,M. van liet stameind 0.17 M. 

Maandag. 13 Jan, 
io.-i .ril te IS uren, door burg. ou weth.: het 

stellen vau trottoirbanden, ged. 'Ml. 
Mii ' i-k . te S ureu, in de Nieuwe Doele: de verbouwing 

der koopmanshuizing van G. N. Ilouina on Zonen, op hel 
Groot/and. Iul. hij den architect A. Brcimissen Troost, 
aldaar. 

keek. te 4 un-n. door burg. eu wetb.: het herstellen 
t lerhotldeii der onderscheidene aan de gemeente be
hoorende eigendommen, geil. '81. Int. bij den gemeeiile-
urchitect I). de Herder, aldaar. 

Ilin-iln.' . • * J-'"' 
'H-llage, le 11 uren. door bet ministerie van koloniën: 

de levering vau stalen -.pooistaven met ijzeren eindver
bindingen en baaknagels en stalen iinN-ri ingen. ton dienste 
der Staats-piNu vvegeii „p Java. 

Havenkarxpel. te 11 men. door burg. eu weth.: het 
bouweu eener oiidervvijzcrswoiiing in die gemeente. Be
stek eu teekening ligt Iiij deu npzichter K. Swagennaii I'Z., 
aldaar. 

I . roi i i i igen, 'savonds 8 ureu. door de architecten K. 
en II. Iluekzouia hij Wed. Keklioll; bet bouweu eener 
villa met koetshuis en stalling huilen de voormalige 
Heoiepoort, aau bet GnNit-Scbeepvaailkani.il (op bet 
zoogenoemde Lageland). Aanw. 11 Jan., te 11 uren. Bilj. 

ObUam, door bet kcrkliestimr der Herv. gemeente: 
bel bouwen vau eene kerk en predikantswoniiig eu bet 
aanleggen van eene begraafplaats, met bijkomende werken, 
lnl. hij den kerkvoogd .1. Helder, te Obdaiu eu den prov. 
opzichter van deu Watcistaat F. .1. Kriegel, te Alkmaar. 
Aanw. 13 Jan., van 11—1 uren. 

Worn-dag , I » Jan. 
Urn tloiiitm-l. Ie 10 uren. door bel gemeentebestuur: 

liet leveren vau p. lu. üOO M : l gehorde grint. 
'n-llagr, te IS uren. door het ministerie van water

staat, ten behoeve der SUialsspoorwegen : bet maken van 
ile gmiidWerken, de kunstwerken den Imvenbouw, de 
overgaiigs- en eenige andere werken voor Int gedeelte 
Sneek - Leeuwarden van den spoorweg Slaveieii -Leeu
warden. Iul. bij den hoofd ingenieur te Zwolle eu deu 
scrticiiigoiiiem te Sneek. Raming /'tUl.SOO. 

Iliiii.lei-dag . SO Jan. 
Amsterdam, le IS uren. door hel .ministerie van liuan-

cii-n. aau de bureau's van den inspecteur dei' directe be
lastingen euz.: In-t onderhouden van- eu bet doen van 
eenige herstellingen aau de gebouwen der invoerrechten 
en accijtison tc IJmuiden. ged. hl . HS eli '81. lnl. bij 
den ingen leur-arclutect voorde Laudsgeliouweu. te's-llage 
en den hoofdopzichter ti. |>. Wijlidels de Jongh. te Am
sterdam. Aanw. 13 Jan.. tu 1 uur. 

kroningen. te IS'/, uren, door burg. eu wetb.: liet 
verbreeden en veitliejK-n der ZllidcrllUVeil, bouwen van 
Walmeren enz. Aanw. I I Jan., le 10 uren. 

Vrijdag, 2 * Jan. 
Katterdam, te I uur. door burg. eu weth.: het bou-

wen, leveren. Ijopi-oeveii en iu-wei king-bieiigen van een 
ijzeren drijvend droogdok aan den luikoi-Maasoever, aid. 
Inl. aan liet Timmerhuis. Aanw. 18 en SO Jan., tc 11 
uien. aan deu veenlaiii le Katendiecbt. 

Zaterdag . 'Jtt Jan. 
1'rancker. len r.i.idhm/i-: het leveren van verschillende 

ijzerwei kt II vuurvaste materialen, meter eu regulateur 
voor de gei ntehjke gasfabriek aldaar: het verrichten 
vau divers.- werkzaamheden aan die fabriek en het hou
wen van i-ene kolen loods. lnl. hij deu architect A. Breu-
nissoii TrCOtt, te Snoek. 

IHiiKriag, S l'ebr. 
•t-llage. te 1 uur. door het ministerie van financiën: 

bet onderhouden van- en hel doeu vau eenige heistel
lingen aan de gebouw p bet Buitenhof, Ie 's-llage. 
waarin gevestigd zijn de kantoren van de bv|"'tb-keii en 
bet kadaster, ged. 8l , 'SS en >1. lnl. hij deu nigeriii'iii-
archilect voor de I .am Isgol jouwen, te 's-Hagc eu den hoofd
opzichter J. A. Weinberg. Aanw. 7 Febr., te 10 uren. 

Uarnudag, S) 1'ekr 
'•-Hage. te IS uren. door bel uiinisterie van water

staat enz., ten dienste der StaatssjKMirwcgcn: bet maken 
vau de aardebaan. de kunstwerken, den bovenbouw, dc 
overgaiigs- en eenige andere werken, van den spoorweg 
Tiel—Kostereii. Iul. bij den eerstaanw. ingenieur te 
Gorincheiii. Aanw. 31 Jan. en 1 Febr., telkens te 11'/, 
un-n. Raming ƒ :«:I,00Q. 

riBMlBf. I.> Fehr. 
VHage, te 1 uur. door het ministerie van financiën: 

bet onderhouden van- en het doeu van eenige herstel
lingen aau het gebouw, waarin gevestigd is hel kantoor 
vau de hvjMitbekeii eu bet kadaster, te Maastricht, geil. 
'81. '8S en 8.1. lnl. " 
I. andsgel JOU wen, te > 
Wijndels de Jongh, Ie Amsterdam. Aanw. 14 Febr., te 
9 ureu. 

O» lali-r te bepalen datum. 
H l mum, bij J. J. Volleina: het afbreken der oude

en ophouwen cener nieuwe schuur en bok. op de zat be 
bewoond door A. de Baar. Aanw. 13 Jan., te 11 uren. 

Atloop van Aanbestedingen. 
Muntendam . llec.: bet houwen van eene boer.-n-

behuizinge; ingekomen 13 hilj., als: 
J. Kaïiiiui-nga en 

W. G. Manjuering, to Muntendam, ƒ SSÖ8 
.1. Venema en Giesen, •> idem » SS40 
II. Vos, Sappem.-er, » 1'.I'.<0 
II. Vroom, » Veendam, 1075 
T. Venema eu II. Bos. • idem » 1871 
11. Sheukel, i Ziiidbto<-k, • 1845 
II. Venema, Muntendam, » 1815 
II. Waslanderen .1. Hillsebos. .. NiKinlhroek. •> \'f>'* 
G. Feiineuia, » Miiuteiiilam. » 16UU 
.1. Voort, ,i Tri|jscompagnie, B lf>73 
J. G. eu II. Pril iel, » Veendam, •> lu3S 
F. Kaatjes en II. Kuipers, » Meeden, » 1051 
G. Prins, i Mimleudam, u 1540 
gegund. 

Vlnkeveen, S8 Bec.: het bouwen - ener R. K kerk 
met toren eu pastorie; ingek. 11 bilj., als: 
B. .1 Nederhorst te Gouda, /Sll .OOO 
W. L. I.eibbraiidl. i Amsterdam, » 210.000 
I. . Vlasman, » idem i iw.ouu 
F. Peters. B idem l'.C.nnu 
N. II. Peters, i Harlingen, • 184,600 
It. vau Schadewijk, » Hilversum, i 181,000 
II. Limper, Baarn. » 181.555 
11. van Schadewijk Wz., » Sotïst. • lMI.410 
W. Tlelens. „ Utivcbt, » 180.1)00 
A. A. van II melen, » idem ( 178.1HH) 
C. van Scbaick, • liedum, • 1~G.1W 
gegund. 

llu/iTHit l e , £H llec: het vijfjarig onderhoud der 
polder werken van den fttotvcldsche|jolder U' HazorsAVoudo: 
le perc. timmerwerk ingekomen 4 bilj.. als: 

.1. van der l.oo, ƒ S055 
P. .1. Heesterman, " SOSS 
C. Broers, 11180 
Wed. Dogterom. .i 1UÜ5 

£e Jjerc. m.-tselwerk mgek.'_4 bilj., als: 
II. Ilorleusius, f l~ö 
P. de Graaf, te Koudekerk, i 100 
G. Splinter, » 156 
1'. van der S|iek, « 152 

Se perc. smiiiswerk iugek. S hilj.. als : 
II. Natzijl, ƒ SAO 
| l . Francken. „ 1D8.00 

4e |)crc. verfwerk iugek. 3 bilj.. als: 
J. Franckeii, ƒ 166 
P. van Wilge. . 165 
J. Windboist. „ 16S.50 

5e perc. rietdckkemwei-k ingekomen 3 bilj.. als: 
P. Verboog, / Vl.50 
J. Vmte, • 00. 
I>. Lx>f, i 87.50 

2u. bet vijfjarig onderhoud der polder werken van deu 
Gcciviipoldcr; perc. 1 timmerwerk uigekniuen 4 bilj.. als: 

P. J. HeesU-rman, ƒ 113» 
C. Boers, •> 1080 
J. v. d. Loo, • HUI 
Wed. Dogterom, i «75 

2e jjcrc. metselwerk ingekouieii 4 bilj.. als: 
Ü. Splinter, ƒ 160 
P. de Gnuif, " 100 
II. Hortensiiis, » 15.1 
P. van der Sjiek, « 150 

nu Uen irigenieiir-architect voor de 
-Ilage en den h.jofdoi./icbler G. 

ƒ 183 

« 150 

ƒ 1.15 
* 107 

50 

/ 170 
I lfi8.i)0 

3c perc. sinidswi'rk ingek. 3 biljellon, als: 
IL Natzijl f 65 
Bi-uijiicn, • 63 
B. Franckoii, •< 40 

4e |»-lt'. verfwerk ingek. 3 biljetten, als: 
J. Fr.incken, ƒ 152 
.1. Windhorst i 151 
P. van Wilge. » 148 

5e perc. rie ti lek kers werk ingek. 3 bilj., als: 
J. Vinte, ƒ 44 
0. Loef. » 42 
P. W-rhoog, B 40 

3o. het vijfjarig onderhoud der polderwerker! van deu 
Ambachtsiwilder; le p.-rc. limmorwerk ingek. 4 hilj., als: 

I*. .1. Heesterman. /' 1527 
J. vau der Loo, '» 1433 
i \ Broers, » 1420 
Wed. Dogterom, •• 1375 

2o peiv. uu-lselwerk iugek. 4 bilj., als: 
II. llortensiiis, 
P. -Ie Graaf, 
G. Splinter. 
P. van der S(K-k. 

3e jien-. smidswerk ingek. 3 bilj.. als: 
II. Natzijl, 
Bruijneii, 
B. Pranoken. 

4e IH'I'C. verfwerk ingek. 3 bilj., als: 
P. van Wilge. 
J. Windhorst. 
J. Fraurkcn. 

5e peiv. rietdekkei-swerk ingokomc 
B. Uief, 
P. Verhoog, 
J. Vinte. 

4o. bot vijfjarig onderbond der jjulderwerken van den 
Kle -Ilioogiiiakenjpulder. in i'-éu pi-rceel: ingekomen 4 
bilj.. als: 

C. Boers, J 1000 
P. .1. Heesterman. " U V 5 

.1. van der Loo, » 1463 
Wed. Dogieroni. • 1425 

• • M t r l c h t . 28 He.,: het verleggen van den v dun. 
aan deu linkemver van de Maas, aan hot Rijksveer te 
Grubbi-iuoi-st: iugek. 8 bilj., als: 
Kl Laumaus. te Tegelen, ƒ 1070 
.1. Boil.au, i Wi-ssem. i 1055 
.1. Gruhheu. » Blerick, » 1040 
Gebr. Stroècken, » Tegelen, - 103» 
l l . van Gass,-lt, » Venkw, » «88 
A. (VKJICII, » Panheel, »85 
P. H. Vogels, » Wesscm, • »82 
.1. ('romers, .. Maasbracht. » «18 

Meppel, 2» Bec: lo. het onderhoud oW scboidgeliou-
weri ged. '81: minste ium.br. was II. Danser, te Mepp.1, 
voor f 1287. 

So. het onderhoud van alle andere g entewerkeii 
ged. '81: minste inschr. was dezelfde, vuur ƒ2148. 

behagen. 29 Dec: het verbouwen van het koffiehuis 
Bet Oude Slot aldaar: minste inschr. was G. Bigniim, te 
Schagen, voor /2125. 

l.otiili. . 30 llec: het verrichten vau vernieuwingen en 
reparatién aan-, benevens In-t onder! I van alle eigen
dommen des polders tot 31 Deo. '83. 

le jiorc. 2e peiv. 

i 3 bilj., als: 
ƒ 164 

IN 

A . deu Oudei 
M.vrk.iiJclli 
l'lreelit , 

niigpaleri en 

leen 2c 
perc. 

3e jjeiv. 

ƒ 0800 

t;r,uu 

H. .1. Neder horst, 
te Gouda. 

A Luiji-udi|k. te 
Waddiuksveou. 

<>. Luijeiiifijk, te 
Gouda. 

P. verbruggen. u* 
Waddinksv i . 

J. .1. Tams.-, te Rietveld, 
L. van Reeiiwijk, te Nieuwerkork a l 
J. Klousteriiian. te Waddinksv een. 

t r n l t r m . 30 Dec: lo. lu-t verbet. 
MJ der Stadsvva rden; ingek. li bilj.. als: 

te Arnhem, 
» idem 
» idem 
• Klden, 
l Arnhem. 
II idem 

10,970 J 17,700 

15,080 

10,990 

14.37» 
ƒ l»75 

a/Msel, 1640 
uoo 

en van liet 3e eu lo 

W. M. NIJ. 
.1 II. v. d. Ven, 
M. P. Val.-. 
J. van Workum. 
J. de Haan. 
.lob. Bouwman. 
8 , .g,„»i. 

2<>. i l . ' li-vi'iing van boooun heMtar 
hilj.. als: 
W. K. Schuta-t, ti! N u r i . i l , 1 815. 
h. Wi./i'liiiltiii 'g.liriiia. ' . dt'V<», Ma/iiNwoiiili'. TI7.lt' 
.1. J. Jiin'is.si'11.. , Naanl.il, . fi"ö. 
J. (1. JaiiMii Jr., " A rn J I. » (Hifi. 
W. L'. litur. . llo»kno|i, .. 4'J0. 
II.'K I. 

.'it>. lift iiiidii-limii) van i'fnigi' gt i i i t ' i i i l i 'wiiki i 
y liilj.. aU: 
(i. II. A. KIIIITS. tt' Arnl 1. 
M. I t i i r i l , » iiltin 
A. W. Liiisink .'ii 

C. II. v. tl. Il.'ij.lii. 
W. A. lt. Kt.k. 
N. W. van llaal.'ii. 
1. II. v. .1. Ven, 
Th. Kilt 

- :i'.l'.i'.i 
• . W H 
. :i'm 
I MM 

i sas 
Ingekomen "i 

Ingek. 

ƒ5313 
•• 50i ij 

idem 
rd 

uit ni 

ti. II. A. Eiber idem 
idem W. Magendans, 

gegund. 
4o. In-I onderhoud van de best rati ug.-i 

bilj.. als: 
M. Janwen, te Arnhem, 
II. Heuvels. idem 
M. P. Vale. * idem 
M. B. Hnuderij, » idem 
.1. de Haan. • idem 
A. W. I.ensink eu 

G. II. v. . f Heijden, J> idem 
Th. Eibers, • idem 
B. W. Magendans. • idem 
11. Lamer.. i Laag-Flten. 
.1. II v. d. Ven. i Arnhem, 
gegund. 

(irenlngrn. 10 Bec: het houwen van 2 bur; 
zingen voor S. van Lekkuin en W. v. d. Borg, i 
In-er van de architiiteu K. en II. Huekzeina; ii 

.. $999 
• 3313 

u 3047 
. S4'.l'J 

ingekomen 10 

/ 9300 
7*»'J2 
(1711 

. r .sct 
: . s i ; 

. 5740 

„Ier be 
-•okolll •! 

, ƒ 10,«02 
tt Bec: het levenm van geschilde masten afrastering palen . beuev 
masten staken, in 7 perceelen. ten behoeve van de Staats-|joorwegeii, 

II. II. de Jong. te Gioningeii, i ~n<;<\ 
l i . A . de Kuiter. i idem .. 6»so 
T. KiH-lfsem... .i iiletu 6968 
li. W. Wietzema. » idem fiSllli 
.1- de Vlies, j idem » 6754 
ll . Schuur. B idem 
K. Fekkens. idem Ui is; 
,1. Vrisou. » idem • 58h8 

en grenen sl at ion-a trast 

K. Schut. 
II. Ketje,,, 
F. Clercx, 
F. II. van Eerden, 
Findhoven eu Zoon, 
J. A. v. d. Herden, 
P. A. Grubbe, 
A. I'bberr. 
D. v. d. Watering. 
I'. Stevens . 
F. Hiitcruiaii, 
W. Giesen, 
(. Moll, 
B. II. Clercx, 
II. Leeiiweilburgh, 
II. t'. van Walré, 
A. G. Biscbop. 
P. A. HI.N-m. 
B. I.. Buijv.H-ts. 
0. Loiimans, 
L Spiering*, 
B. Jansen. 
J. van .1- Wiel. 
A. Willaerl. 
J. V. d. I.OO, 

WOONPLAATS. 

Kampen, 
Zutfen, 
Bokstel, 
Aalten. 
Zwolle. 
Bokste), 
Blerick, 
Bredev.iorl . 
Belgen-op-Z(Hii ii. 
Rotendaal, 
Gorsel. 
| i , sl.uig. 
Breda, 
I lok stel, 
Dieren, 
Bruminen, 
Baak, 
Bokstel, 
Ootmai-sum, 
Tegelen, 
Bokstel. 
Didam. 
Oisterwijk, 
Bokstel, 
Ginueken, 

3e per.'. 

ƒ204, 

1U7.U8 
204. 

227. 
224. 

ƒ994. 

750. 
647-80 

siin. 
77 ii. 

ƒ2671.80 
8861.90 

j 23(H). 
18U8. 

| s jn. 

ifn. 

-mm. 
K'^7. 

8000, 
I s i i l . 

4.- perc. 5e perc, 6e ju-re 

ƒ1174 

Hall 

» m 
154» 

L008 
IU4.-J 

/t;ri4 

650 

8 9 
537 

BSO 

r.'.r'.i 

610 

:,ss 

640 

ƒ 1 out 

1150 

1526 

1299 

UOO 

1099 

640 
070 

Middelburg, 31 Dec.! 1". bet éénjarig onderhoud van
en hel doen van heistellingen eu vernieuwingen aan de 
gebouwen vau 'sRiiks kweekschool voor onderwijzers tc 
Middelburg; ingek. 6 bilj.. als: 
I'. ,1. Janssen. te Middelburg, f 17h0 
I'. .1. van Pullelen, - idem >• 1748 
C. L. van Sorgo, » idem •> 1730 
M. K. Jeras en Zoon, » idem » (644 
11. P. v. d. Ree, » idem » 15U4 
W van l'ije en Zoon. » idem >' 16H» 

So, bel afhalen van 1» kanonnen, voorhanden in do 
artillerie-magazijnen te Delft en hel plaatsen daarvan als 
meerpalen langs bet kanaal door Zuid-Beveland; ingek. 

D Vuiker! ' te Bordn>cht. ƒ 1800 
A. Schuilei', » Papendrecht, - 17»-» 
J Volker, < Sliedrecht. " 1<8» 
J. Lirideiiberg Cz., » WemekUnge, » B W 
C. van de Velde, B Borseleu. » 1608 
J. de WitU'. 0 Vlissingen. » la»U 
c Kapjieis, Brouwershaven, » 1585 
JFIeubaas, » Bruinisse, » 1560 
(.'. de Wilde Az., • Kattendijke. « 1550 
('. Holier Cz., " Bruinisse. 
I.. Luuk. B Hansweert, l WW 
(i. van der Hel, Auuueist.il. .. lolHI 
B. den Fxter v. d. Brink. •• Ki aljbendijki-. » 1-W5 
1'. J. Janssen, » Middelburg, }4i0 
I». Monjé. * Bn-skens, » 468 
K. van der Bout, B Neuzen, " 1*40 
L Waganaar, •> Boi-sek-n, » M00 
A. vau de Vissc, •> G.«-s. " l«W 
H. Hage, •• Middelburg, » 1300 
P. Akkerman. » Moi-i-dijk, » 1287 
P. J. Visser Pz., « Hanswci-rt, » l l w 

'a-Hage, 31 B-v.: lo. bet onderhouden en bet verrich
ten van heistellingen aan liet jjost- en telegraafkantoor 
te Almeloo; ingek. 4 bilj., als: 
F. Kuiper, te Almeloo, J 1461 
F. Fslniis. IJ idem " 12»l 
l i . Viveh-Jxse. B idem l 127» 
C. Eckhurdt, » idem B 1269 

2o. idem idem aau bet post- en telegraafkaiitiH.i te 
Delfzijl; ingek. 2 bilj,, als: 
.1. van Buuren, te Delfzijl, ƒ 124, 
C. Steeiidam, » Weiwerd, " 1220 

Zut le i . . 31 Dec: de levering van inatirialon voor bet 
onderhoud der gemeente werken in '81: 

lo. bozaag.1 eikenhout: 11. Kctjeii vuir J 82 | * T M»; 
S... boskant idem: H. K.-tjen. ƒ.11.90 \wv SP; 
3o. a. Narva grenenhout, *. Amerikaans, b grenenhout: 

Schuit/ en Co., rosp. ) 48 eu ƒ 59.85 D U MJi 
vurenhout: S»hultz en Co.. / Of per M 3 : 

5o. vuclitenliuiit: G. J. Veiburgl. ƒ34 pftf M ' ; 
flu. idem 1,1 uw): dezelfde, ƒ l» jier SP; 
7u verwerken van oud ijzer: J. W. ten Braak, ƒ 7 |MT 

1°° h , 1 " : . . - . 
8u. a. gewoon Fng. patentijzel'. 6. best idem: 1. W. ten 

Kraak. resp. ƒ 22 eu ƒ 26 per 100 KG.: 
»0. besl! Zweedsch ijzer: dezelfde, ƒ.12 pel' 100 KG.; 

10.. nagels eu krammen: dezelfde, ƒ52 per 100 KG.; 
l lo. touwwerk. <t. geteeiil, b. ongeleerd: G. vau der 

Worp. ivsp. ƒ0.56 eu j 0.74; 
12o. verfwaren: 0. II. Voskamp, in matsa ƒ263.46. 
/u tTen . 31 Bec: het makeu vau een riool eu vau 

troit.nis langt deu oiogelegdon Deventer straatweg; inge
komen 6 bilj., als : 
IL W. Dou wet, te Zutfen, j 335(1 
A. W. Welsiuk, II idem i 1068 
W. Keikmeijer, ii idem « 3018 
H. Ilaitiuk. >i idem i 2994 
H. J. Weeuink, i idem » 2747 
A. J. L'ilorwijk, idem Sti; l 

(....•- 3 Jan.: bet maken van een riool in den tuin van ; 
het koffiehuis Be Pruis van Oranje: aangenomen door 
C. llootsiuaiis. te Goes, voor J »57. 

Morin 3 Jan.: het amoveeren der bestaande annvoog-
dij won ingen eu bet houwen van oen nieuw armhuis. 
ingek. 7 bilj., als: 
J. de Wilde, te Nljkerk, ƒ 2024 
D. Pranger. Paezons, . 1881 
SL Zijl-tra. • Ee, B 1878 
S. Faher. B W T B , B 1830 
W. Klgoisoia. idem » 1800 
II. Domna. i Metsla wier. » 17*5 
1'. Albe..la. » Morr.1. » 1754 
Kiining B 1815 

Aaaen, 4 Jan.: het bonwen 3 arlji-ideiswoningen VOOT 
J. J. Somer: ingekomen lo hilj.. als: 

J. WinteiN, ƒ 8994 
W. Hijzeil, * 2888 
K. Winters, » S8C5 
j . Lambert, » 2700 
II. de Vries, » 2573 
G. v. i l , Grainpcl, » 2512 
A. de Vri.-s, « 24»7 
F. Lambert, » 2473 
K. Wiering, - 22»8 
H. Nabor, « 1976 

RIJ-en. 4 Jan: bet houwen vau een overdekte iugaugs-
loort met lijkenkamer eu kapx-1 up bet kerkhof der K. 
K. paiiHbie; h.hjgste inschr. ruim /'SüOU Aangenoiiieii 
d.j-ir Oiersun. te Wienlen, voor ƒ 1979. 

Mpankeren, 4 Jan.: bet bouwen van eene sch ' enz. 
/onder de leverantie van bout, under beheer' van den 
architect SI. K. Smit; ingek. 8 bilj., als: 
11. Stolt en M g . te Dieren, ƒ 230'J. 
W«d. W. Enklaar, » idem . 22»7. 
l i . BueistM, • Brummen, » 224». 
.1. Schut, » idem l 2167-
,1. de Wilt. B Dieren. » 19S6. 
,1. Stehivoort, n idem » 1880. 
ti. Gerbrands, « Soeren, i 1826,60 
Firma G. J. Carmiggelt A Zn., Kruniuieii, .. 1686. 
gegund. 

I irrrbl , 4 Jan.: bet maken en leveren vau stalen 
tongbewegingen met toeMiunmi en ijzeren excentrieken, 
ten behiM-ve van de SlaaUs[KHjrwegen; ingekomen 6 
biljetten, als: 

to llgbe wegingen excentrieken 
per stel per stuk 

Slaschiiienfabrik Ih-ulscb-
l.md. Dortmund, f 207. ƒ 2».50 

Nicais.- en Belcuve, La 
Louviére, 430. 32. 

Jos. Armstrong en Co.. 
Koth-rhain. /'297.60of 351.60 41-70 

.los. V.igele. Slaririheim. 235.91 30.57 
L'liion AcIieu-liesellMhaft. 

Bortinuiid, 24L52 .'10.17 
Knthoven en Co.. 's-Hage, d.- massa / 43,43». 

t m i i \ Jan.: het onderhouden van- en het doen van 
vernieuwingen en heistellingen aan de gebouwen der 
Kijks-b.mgei'e burgerschool te Assen. ged. '8! eu '82; in
gekomen 0 hilj., als: 
R, Winters. te Assen, ƒ 2346 
D. II. Wiering, ,. idem ' 22»i6 
II. de Vries, „ idem B 2173 
II. Hun»' Jr.. idem » 216» 
llarco Winters, „ idem 2067 
ü. v. d. Gr.uup.-l. ,i idem i 1824 

YVogmim, t Jan.: het vergrooten der kerk van don II. 
Hieronvuills eu aanbebo..rende werken, onder beheer van 
d.-u architect A . C. Bleyi; Innigste mtcbr. wat D. van dar 
Meer. Ie Ki-nnuigbi.n-k'. V.HU- / Ss.IHHI; minsle iuschr. II. 
I'. Hendriks, te Oss. vuur ƒ21,400; gegund. 

•.-Uiige, 5 Jan.; I... de levering aan de gemeente van: 
materialen: Van Noorden eu Schwenel, Ie Rotterdam. 

Usel- leisu-eri a /'7.52 (n-r 1000 stuks, tras a ƒ 0.87 |J»-r 
III. .: Gehr. Huurman, te Helft, schelpkalk a /'0.61 per 
HL.: W. Zw.iiievel.il. le 's-Hage. cement a /'5.51I r - i HL.: 
J. II. de Svvart .-n Zoon, te >-IIa_'e, rivierzand a /S.68 
per M ', leer a /'IS.8» per vat; 

houtwaren; II. II. van Gogch. le 's-llage. /'6402: 
straatkolken: Ijzergieterij De Prins vau Oranje, te 

's-Hage. voor ƒ3226.28. 
2*i. hel onderhoud der openbare poiiijN-n: J. II.deSvvart 

en Zoon, te 's-Hage, voor ƒ1148. 
Amalerdam, 5 .l.tn : het verin iu wen vat n jierreel 

or. de Jo. len lm-est raat, h.«-k Zwanenburgwal, im. |. v.^.r 
II. van Koiitrik. onder beheer van den architect .!. II. 
Wijnstok Jz.: hoog-ie iuschr. waren Kicken en Krot, voor 
ƒ22.000; minste inschrijvers Praalbof en Groen, v.mr 
ƒ13,113.13. 

«-Ilage, 5 Jan.: bet kcjiei carbjiiis.-oreii van 300 
eikenhout twaisliggeis eu bet carlj.inis.H-r.-ii van 100 
eikenhouten wiss,-|s en 200 eikenhouten dwarsliggers; 
ingek. 3 bilj.. als: 
.1. .1. v. d. Eerden Pz.. te Bokstel, ƒ 2800 
Van d.-r Made en Gips, .. Dordrecht. B 2765 
J. G. W ienherg. - Dubbeldam. . 2050 

H e e i u s l r r , 5 Jan.: het bouwen van eeue liocrcnhofslcdc 
iu de Beemster op de plaats genaamd het Deul/.iihofjo. 
onder beheer van den architect Van l.aiik.'liu.l: ingek. 
14 hilj.. als: 
.1. v. d. Molen. te ld-eiuster. ƒ 33.600 
J. Buit. I'ur rend, 32.285 
P. Bijl. " I kistbuizeu, " 3 .̂000 
J. Legmi. Kijp. J* .11.450 
D. v. d. Molen, i Beemster, » 29,584 
.1. Blauw, II Graft. 20.519 
P de Groot, Pur rond. » S0.362 
\- Pel o idem i 28,:<25 
W. Gr.-ve. » Buiksloot. « 28.131 
.1. Nieiiwstad, • Uosthuizeu, B 27,470 
IL Westerveld, Pur rend, » 26.775 
J. Bakker. ., Valkoog, » 26,762 
J. de Vries .> Pur rend. B 26,190 
.1. Nat. i, Beemster, 24,960 

K i U l e r d a m . li Jan.: het 3jarig onderbond van- en bet 
uitvoeren van eenige heistellingen aan de gebouwen der 
invo.rrecht.-ii aan den llook-vau-llulland, ged. '81, '82 ou 
'83: ingek en U bilj., als: 
L. V. d. Kndt, te SlaassluK / 6S»8. 
Jub. Slot. „ idem » 4905. 
W. [.alleman, » 's-tMuvesando, » 4675. 
K, .1. liurgeisihjk. i idem • 4666. 
S. II. Tassemeijer, i. Kotterdam » 4144.14 
.1. Vareiikamp. i ' i Oiaifltindw, • 4143. 
A . II. Luikester. • idem • 4122. 
C. Vr l.-nburgb, » idem B 3274. 
G. v. .1. Vlugt. » Kozen burg, » 2888. 

Haarlem. 6 Jan.: In. «.het uitbreken van deu pum weg 
eu bel bestraten van de Dreef met Waulkliiikermopjien; 
h. het maken vau riolen met veibindirigsputten. bet op
hoogen en bestiuten van den weg langs de in aanbouw 
Zijnde perceelen aan de westzijde van de Dreef: r. het 
maken van riolen en het docu van liestutingen in liet 
Florapark; <l. bet maken van riolen, cgalisocrcu, ophoogen 
en bestraten van den Schooteisingelweg : iu massa gegund 
aau C. Bos, te Haarlem, voor ƒ29,960. 

So. het maken van eene kwaak brug over de Hout vaart, 
nabij de (houwersvaart: gegund aau J. van Serveüeu, 
voor ƒ 3fi5. 

3o. bet maken van eene houten kisting met 4 lesse
naars en 8 ramen; gegund aan L. Blad. voor ƒ319 . tegen 
bel lot van S. B. Poijra, alhier, die mede voor dezelfde 
som had ingeschreven. 

hrabbrudljhe, 6 Jan.: bet bouwen van een pastorie 
voor de Chr. Geref. gemeente, under lu-lnt-r van den 
bouwkundige A . Je Clerc.j; ingekomen 9 bilj., als: 
M. de Vos, le Kloeliuge, ƒ 6650 
T. Craco, Go.'*. » 4960 
J. V. d. Sande Krabben.lijke. „ 43MI 
.1. Linden bergh, Wemeldinge. „ 43M) 
C. van Boven, - Krabl bjk.-. • 4:(00 
J. van Boven, l Ktlland, | 4S98 
A. Heiirl.m en J. Visser. i KrablK-ndijkc, B 4S84 
L. van Verre, • Kruiniiigen, ., 4249 
P. Dronkers, i Kaïiello, • 411» 
gegund. 

t r n h e m , 7 Jan.; bel onderhouden van-en het doen 
van herstellingen aau de gebouwen van B ijks-hooge re 
burgerschool te Winterswijk, ged. '8l en '82; minste in
schrijver was A. Nuijs. te Winterswijk, voor ƒ 15'.*5. 

Nijmegen. 7 Jan.: de levering vau 2 bouten vakponten 
aau deii Lciitscheii kuit : iugek. .1 hilj.. als: 
Joh. M no., te Nijmegen, / 1723 
•I. Borkus, B Gouda, » 1672 
B. Tonueea, B Leeuwen, « 1637 
geguud. 

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

's-Gravenhage. Door deu Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn dc volgende be
schikkingen genomen : 

benoemd: tot opzichter Ie klasse bij den Water
staat enz. de ambtenaar op wachtgeld II. Messer, 
laatstelijk die betrekking bekleed bobbende; 

verb end: een tweejarig verlof naar Kuropa, wegens 
ziekte, aan den opzichter le klasse bij den Water
staat ens. J . W. Kuiter t. 

— In do vergadering dor Vereeniging voor Han
del cn Nijverheid, a. s. Dondonlag alhier to honden, 
zullen o. a. Iiehaiideld wonlen: l o . een voorstel tot 
het zouden vau ecu adres aau den Ruad in zake den 
aanlog vau hol ververschiirgskanaal naarzee; "lo. bet 
rapport der vaste cominissieu omtrent do haven tc 
Scheveningen ou bot kanaal naar dc Maas; 3o. voor
stel om het initiatief te nemen tot het oprichten 
van eeu lagere school voor werklieden; 4o. het ra] 
jHirt van de Commissie vau onderzoek naar do mo
gelijkheid lot oprichting van ccn pensioenfonds. Ook 
zal er worden overgegaan tot hot stelten van een 
caiididaal voor dc Kuiner van Koophandel cn Fa
brieken. 

— Door de directie van den Nederlandacnen Rijn-
sjioorweg zat langs hot gedeelte stoomtramweg aan 
het Kanaal, van de Raainbrug lot auu deu toegang 
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D E O P M E R K E R — Z a t e r d a g 8 J a n u a r i 1881. 

naar het Proefveld alhier, een hek of halie worden 
aangelegd, 700 M lang en l l / 3 M . hoog. 

Amsterdam. De plans tot stichting van eene 
gemeentelijke lichtfabriek zijn geheel ten raadhuize 
gereed. De uitvoering ervan wordt dan nok zoogoed 
ah zeker beschouwd. 

Rotterdam. In een door de Kanier van Koop
handel in de vorige week vastgesteld adres aan den 
Minister van Watei'staat wordt aangedrongen op 
spoedige voortzelling niet de verruiming van den 
llotterdainschen Waterweg, zooals door den Minister 
bij de begrooting voor 1880 was voorgesteld: in 
afwachting van de nadere beslissing op de voorstellen, 
door de Staatsconimissie gedaan. 

Hij baar adres brengt de Kamer in herinnering, 
dat in de eerste 11 maanden van 1880 gemiddeld 
20 sche|M>n daags langs den Waterweg zijn in- en 
uitgeklaard; op één dag zelfs 51 , behalve de vis-
schei-svaartuigeii. «Dit aantal schepen'*, zoo wordtin 
het adres gezegd, i.zoti onmogelijk kunnen pusseeren 
door een kanaal met sluizen; stelt men zich dus voor, 
dat de Nieuwe Waterweg onbruikbaar werd, dan 
zou de aankomst van een groot deel dier schejien 
niet bemoeilijkt, maar totaal belet worden. De 
Nieuwe Waterweg is dus voor ons land onontbeerlijk 
geworden. Door dien Waterweg gaat dc helft van 
de scheepvaart van ons geheele lan." 

Ook al kon die vaart geschieden door liet Kanaal 
van Voorne, dan zou het oponthoud van eeu huiven 
dag op iedere ui t -ol tbi i isre is , daardoor veroorzaakt, 
dootl'-nd werken voor de stoomvaart op Engeland, 
Klankrijk en Hamburg, die zich dan geheel naai 
Antwerpen zou verleggen. Verder wordt ip bet ge
vaar gewezen, dat als men niets aan den Waterweg 
doet, totdat een beslissing is genomen, op welke 
diepte men den Waterweg wil brengen, het vaar
water intnsst'hcti verloopt, tot onberekenbaar nadeel 
van ons geheele land. De bank, die zich vóór cn in 
den mond van den Waterweg bevindt, verzet zich 
nl . sedert de staking der werkzaamheden steeds noor
delijker en belemmert het invaren van de Noordgeul, 
terwijl de Westgeul bij nooidelijke winden lastig te 
bevaren is. 

Met alle kracht dringt de Kamer er bij den Minister 
op aan, dat er spoedig »nieuwe voorstellen aau de 
Veitegenwoordigiiig gedaan worden, opdat de stil
stand Of)boude, die er nu is teu opzichte van deu 
Nieuwen Waterweg, een stilstand, die eiken dag de 
uitvoering der zaak duurder maakt, een stilstand, 
die kolossale verliezen bezorgt aan handel en scheep
vaart, die oorzaak zal zijn van nog grootere verliezen, 
en die de zoo noodige ontwikkeling belet " 

Oosterhout. De Zuider-sUromtramwog-mnnt-
srhappij beeft bestolen lot den verderen aanleg van 
rails vanuit deze gemeente naar Geertruidenberg, 
doch voorloopig niet verder dan tot de brug over 
de Donge. Maandag a. s. zal met de werkzaamhe
den een aanvang gemaakt worden. De lijn naar de 
gemeente Dongen is in lieginsel aangenomen. 

E d e De Raad dezer gemeente heeft j l . Dinsdag 
besloten, aan de gemeente Wageningen te vergun
nen het maken eu exploited en van een stoomtram
weg langs den grintweg van Wageningen door llen-
nekom tiaar station Ede, Dit besluit zal zeker aan 
het spoedig totstaud komen van genoemden tramweg 
bevorderlijk zijn. 

D o k k u m . Kr beslaat plan om de ontworpen 
tramweglijn vanhier naar Tornaard ook uil te strekken 
tot Hol werd eu vandaar naar Leeuwarden, mits 
de zaak door gemeentebesturen an particulieren worde 
gesteund door liet nemen vau aandeelen. Wanneer 
daarvan zekerheid verkregen i s , zal het noodige 
kapitaal spoedig gevonden worden eu het werk voort-
gezet. Het bestuur der Nederlandsche Train weg
maat schappij is vixiriicuiens, daarbij stoom als trek
kracht te gebruiken. 

Correspondentie. 
Stukken, aan utt> blad ter plaatsing gezonden, 

die niet door den steller geteekeud zijn, worden tloor 

de Redactie onverbiddelijk terzijde gelegd. 

Adverteo iéi i . 

M A A T S C H A P P I J 

B E U F I I D E I U N G M i l H O U W K U N S T . 

HET BESTUUR heeft de eer te berichten, dat 
in het Programma der uitgeschreven Prijsvragen voor 
bet jaar 1881 de volgende drukfouten zijn in
geslopen : 

l e PttUSVFAAii : «V lengte der galerij moet zij» 
100 meters, gelijk in bet situatie-plan in cijfers 
is aangegeven. 

2e PHIJSVHAAÜ : de pijl van den boog der brug 
moet zijn één meter en de klimming op 50. 

Samen* hel lieslaar, 
31 December 1880. de Secretaris 

T. SANDERS, 

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 17 
Januari 1881, te 12 men des middags, op 
het Raadhuis, in het o|ieubaar eu bij enkele inschrij
ving doen A A N B E S T E D E N : 

Het stellen van Trottoirbanden, ge
durende het jaar 1881. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling van ƒ 0 . 1 5 . 

Nadere inlichtingen worden gegeven ten kantors 
van den Stads Ingenieur op het Stadhuis, des och
tends van l U — 1 2 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

5 Januari 1881. l)e Secretaris 
D E NEoFVILLB. 

Departement van F i n a n c i ë n . 
LfVNDSGEBOUWEN. 

Aanbested ing . 
Op Dingsdag, 15 Fehruarij 1 881 , des namiddags 

ten één ure , za l , onder goedkeuring van den Minister 
vau Financien, aan het gebouw van het Ministerie 
van Financiën , worden aanbesteed : 

Het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het ge
bouw waarin gevestigd is het kantoor 
van de Hypotheken en het Kadaster 
te Maastricht, gedurende de jaren 
1881, 1882 en 1883. 

De besteding zal geschieden bij enkele inschrijving, 
volgens tj 441 der Algemeene Voojscluifteii. 

Het bestek ligt ter lezing aan hel gelmuw van 
het Ministerie vau Financiën , aau hel hiiivau van 
de Landsgehoiiwen te "s Gravenhage en van hel 
Provinciaal Hestuur van Limburg en tmn het kantoor 
van ile Hypotheken en bet Kadaster te Miuslricht. 

Inlichtingen wonlen gegeven door deu Ingenieur-
Architect voor de Landsgebouwen le 's Gravenhage 
en den lloofdopzigter G. I). W I J N D K L S DK JON' t i l l 
te Amsterdam. 

Aanwijzing zal worden gedaan op M aai l a g , 14 
Februarij 1881 , des voormiddags ten 0 ure. 

's Gravenhage, 24 December 1880. 
Voor den Minister, 

De Secretarie-Generaal, 
R A R T S T R A . 

"OPENHARE 
A A N B E S T E D l N G . 

B U R G E M E E S T E R I N W E T H O U D E R S van ROT
TERDAM zijn voornemens, op Vrijdag den 28 
Januarij 18M| , des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen, leveren, beproeven en 
in werking brengen van een ijzeren 
drijvend 

D R O O G D O K , 
aan den Linker Maasoever te Rotterdam. 

Alles nader omschreven in hei bestek en de voor-
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
tlagen etl Ui-en, ter lezing liggen Op de l'laatse-
Jijke Secretarie en het Stads Timmerhuis te Rot
terdam , en ook voor den prijs van f 5,— verkrijg
baar zijn bij Wed. P. V A N WAESBERGEJen ZüON, 
Boekdrukken aan den Houttuin n'\ 73. 

Uittreksels uit genoemd liestck in 't Fransen , 
Ruilsch en Kngelsch, zullen aldaar tevens a / 1, — 
[»er stul. te bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Donder
dag 13 en 20 Januarij, des voormiddags ten 11 
ure, aau den Veerdam te Kutendrecht, terwijl op 
overige dagen van 10 tot 12 ure nadere inlichtin
gen zijn te bekomen aan bovengenoemd Titnmei buis. 

Mutschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening; van den Staat) 

Op Dingsdag den 1 ' l i n Februarij 1881 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau tier 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatss] rwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Hestek n». 274. 
Het verruimen van de bestaande geulen 

en het maken van nieuwe geulen 
ter plaatse van de doorlaatbrug bij 
kilometerpaal 45.153 in denspoorweg 
van Utrecht naar Boxtel. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens tj 28 van het Hestek. 

Het Bestek ligt van den 8" e" .lanunrij 1881 ter 
lezing nan bet Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie Ingenieur te 's-iler-
togenbosch en is op franco aanvraag tuin genoemd 
Centraalbureau te bekomen tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden deu 
20**'" Januarij 1881. 

Utrecht, den O 1 " 1 Januarij 1881. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R E V W E T H O U D E R S de. ge-

meeiiie GBüNl.SG EN/.ijn voornemens, door bonnen 
gecommitteerde, bij enkele inschrijving, aau te be
steden : 

Het verbreeden en verdiepen der Zui
derhaven, bouwen van walmuren 
enz. binnen de gemeente Groningen, 
onder bijlevering van alle daartoe 
noodige bouwstoffen, arbeidsloonen, 
transporten enz. enz. 

De voorwaarden van aanbesteding zullen van heden 
ter Secrelarie der gemeente ter lezing liggen en 
aldaar a ƒ 0 , 5 0 per exemplaar verkrijgbaar zijn, 
terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn aau bet 
Bureau der gemeentewerken. 

Aanwijs iu loco zal plaats bebbeu op Vrijdag den 
14 January 1881 , des voormiddags 10 uur, be
ginnende aan het zuideinde der Ztiiderhuvcn. 

De op zegel gestelde iuscbrijviiigsbiljelten, ingerigt 
overeenkomstig de algemeene voorwaarden, moeten 
vóór of uiterlijk op Woensdag tien 1 Uilen Januarij 
aan bet laadliuis worden besorgd, terwijl de opening 
daarvan aldaar, op Donderdag den 2Usten Januatij, 
des namiddags te 1 2 ' / 3 uur , zal plaats hebben. 

Gromnoen, o Januarij 1881. 
Burg. en Weth.: J. Au. A . V A N PANHUIJS . 
De Secretaris: R. F . R O O S , l. S. 

T E K O O P . 
Het I". Mfi d eerder aan een der nieuw aan

gelegde Stralen naliij hel Station le Xija.eqou '.\ 
bijna voltooide WOONHUIZEN, mei TUIN en 
V E R A N D A H , bevattende elk ."> ruime en t kleinere 
KAMERS, KEUKKN, KKLDER en PROVISIEKA
MER, voorzien vnn CiAS. cn WATERLEIDING, ge. 
nietende viijdoai van grondlasten tol INKS. 

Adres met franco brieven onder letters W VV aan 
den Boekhandel van H. O. A . THIEME te Sijmenen. 

Tegels voor Vloeren 

le Nijmegen 
Het G E M E E N T E B E S T U U R van SIIMEGEN zal 

ten overstaan van den Notaris \ V . C. Rol lTI . INGK 
aldaar, op Dingdagen | 8 Januarij eu I Februarij 
1881, telkens s avonds precies om 7 1 ' a uur, ten 
huize vau den Kollijhuishoiider DOPPEN te Nijme-
gen , in het openbaar 

VEILEN ES VEKKOOPKS• 
14293 NI-. B O U W T E R R E I N 

in tie onmiddellijke nabijheid van <|e slad en wel 
L0433 M " gelegen buiten de voormalige Molenpoort 
en 3800 M * buiten «le voormalige Hezelpoort, de 
eerste in 22 perceelen eu de laatste in 23 [lerceelen 
op bet terrein uilgebaakt eu iu massa's 

De bijzondere verkoopvoorwaarden met de daarbij 
gevoegde kaarten zijn van den 28. December af ter 
Secrelarie tier Gemeente Mj.negen, legen betaling 
van 50 - ent, verkrijgbaar. 

A 1 J U ; O I I I « M M I Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

m i l A C ' E , TE MM. niifkiUK. 
ZILVEREN \l K D A I I . I . K 

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 /ijn te bevragen bij 

J . J . S A N M , Wijnhaven 76Botterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van gnedkou|n! 
T E G E L S cn TROTTOIRSTEEN EN (genre 
Sarregneinincs). 

tn K E U 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 
D O R S , W A R A N D A ' S , e in. , alamalo I IEKI .KKDING 
van M U R E N , l ' K G E L S voor BLOEMBAKKEN cn 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Mnw & ('". 
vuur Nederland en deszelfs Koloniën 

O-. J. OOIl, 
f i r m a A X T . D E W I L D , 

Scheenmakersltaecn .V". u'2 en JuffecHlraat A'". 50. 

R O T T E R D A M . 

P 
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 M o r e n en Decoratie. 
DE LINT & O . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E ROGIER 28. 

L U I K . 
Eigenaar, en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van K K I J E N I i l l O E V E N . 

11. H O L s n o E R , te ArnhemT 
E S : ; S . B t l v e r e a ^ l i - . l o i i i : - vamw « n i e r -

111 *. -1 f IM t r n m t ' II t e n . 
I * 7 f > . I l u o s j v l r e n d e r n c h e i d l n s ; v o o r l i n -

n - r p a - - «>II l l o r K i i i i ' t ' 1 - l : i - I i i i i i H - n i t - N . 
Voorts: E Q U E R R E S , HA K E N S . M E I T K E T T I N -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , euz. enz. 

^ 7 0 r s ü T v E R T 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

lie Holliinilxrlii- T u i n , 

Groote B i c k e r s t r a a t 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 rut alle bekende tvnen 
en r e p a r a t i e n aan bestaande K K I L L S « inden in 
den kurlst inogelijken tijd geleverd en nilgcv d. 

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 
VOOR DEN 

B O E K H A N D E L , 
te h o u d e n i n A u g u s t u s 1 8 8 1 , i n h e t 

Dl 

De R E G E L I N G S - C O M M 1 S S I E van Iwveiigeiioomde Tentoonstelling beeft («sloten tot het uitschuiven v i n 
de volgende PRIJSVRAAG: 

Eene Teekening groot 35 bij 45 cM. voor eene Eere-Diploma, in overeenstemming met het doel 
der Tentoonstelling, waaromtrent inlicht ingen bij de Ontlergeieekeiiden kunnen worden ingewonnen. 

Voor dt best gekeurde Teekening wordt een Premie uitgeloofd van Honderd Gulden 
Inzending wordt verlangd vóór of op deu ln Maart 1881, aan den tweeden Ondergetekende, vergezeld 

van een kennelijk toeken, en eene verzegelde EnvelopjH-, inhoudende opgave vau den naam des inzenders. 
De uitslag zal later in dit Blad bij Advertentie worden bekend gemaakt. 

Namens de Commissie; 
Amsterdam, B. V A N DIJK. {'resident. 

20 December 1880. N. G. V A N K A M P E N , Secretarie. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
iu HITiTIT n i l ) r 

l l i m i i „ n n A i i . i t 

Xatuiirl. tspliali tan: 

A M S T E R D A M 
Hi11ii,!) m>. a . Z W I T S E R L A N D 

Gecomprimeerde tsplialf wegen en dim Dnrsehvloeren. 
Werken in Isnlialt-Masliek voor Trottoirs, Sluting-ltiiks, Mnnakicmi. Kelders, 
knit- en kegelbanen. Winkel- en Maiiazijiivloemi, (Jannen, Veranda's, Bnig- en 

Dakbedekking n, llelon-l iindeenniirn, Mullen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend, Oniloordriiitibaar, Geraaswcrrnd. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
aan bet Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , Amsterdam, Dv Directeur, 

W. PATON WALSH. 

I l l t l l l l k DE I I O i l l M N I I i ; I J S S l 
i » i : P% o \ u II & e . 

C l v i e l - i n g o n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst niugelijken tijd alle stunten van Stoombaffgerinolene in bont- of 
ijzereonstructie, volgens eigen systeem, geschikt vajr elke diepte en opbrengst van ,50 tot -2000 kt* |ier 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketel». D r i j f w e r k e n . Locomobie len, Heimachines, 
Steen- en Tegelvormmachlnea, IJzeren K a p - en Brugoonatruotlën en/. 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 . E N ] . g 

~ ) T R O T T O I R S T E E N E N ( 3 ! f 
o g 1 W A A L V O B M E N D R I E L I N G 5- % 
° ( G E V E L S T E E N ) r% 
worden tot conciirreeretide prij/en gemaakt aan de 

Steenfabriek van 
J . H E L . U E H Px., U o c k u u t 

lliiekhaiiilel .1011. (i. STEMLER C z . , Aiii.sleidain. 
h'omt ean de pers: 

Bouwkunstige Studiën 
nooit 

A. W. WEISSMAN. . . . ƒ 0 . 0 0 . 

Gedrukt by O. VV. vau der Wiel tt Co. te Arnhem, 

Zestiende Jaargang. N*. 3. Zaterdag 15 Januari 1881. 

D E O P M E R K E R . 
•WEBKJBLAD 

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 R A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het ibomrinent bedr»»i{t voor h*t binnenland ƒ1.65 per » maanden of 
wel bij voornitbetidiug SM yt/VA** per jaar. Afzonderlijke noroiiiera by voor
uitbestelling 15 ci-iit. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentieu van 1—5 regels ƒ l .—, daarboven 20 cent »oor clkcn regel 
plaatsruimte in 10 rent voor een bewijsDomincr. Advertentiën voor het bui-
ii ni.iii'l 27i OSSt |>er rcgrl. 

BERICHT. 
Het ahotllini I den (iclieeleii Jn«rg«nff 

drrtitijl »uiir li el liiiineolaiMl li . vnoi 1111 In I I i n-
slnhls 7.t«i f . r iJ l l lV woartoe 4e ttnélng, lal rial 
hi-ilniK In atn l«*p der maititil -lunuiirl warrtl ingK-
unrlil aan hft atrtrea vnn 4e ., idnil i i lHtrul l i - van 
Ile Opmerker Ie Vriihen,," 

Vaar hH huHrillaud IN do pr^a ZIH;> f*l lillKV, 
en vo... Iitilir m Jnpan SSW. K I IT l.l I.IIKV /!>-
ï l l . * K>T . Iielile met vvrplirlitr vsartlilbrlalllia. 

V L O E I I N G E N IN F R A N K R I J K . 

De beer Dttrand-Clsye, ingenieur van den Water
staat in Finnkri jk , heeft zijn verslag uitgebracht 
over het malerieel en de werk wij ion der landbouw* 
en boscbnijverbeid, naar aanleiding van de jongste 
wereldtentoonstelling te Parijs. Dit verslag is uit
gedijd tot een lijvig boekdeel, gedrukt in de Im-
primrric Nationale en vergezeld van een fraaien 
atlas van drie en vijftig platen. 

De landbouw wordt meer en meer een tak der 
wetenschappelijke nijverheid; de strijd, waartoe hij 
gedwongen wordt, tloor de zich uitbreidende middelen 
van gemeenschap en door een al minder eu minder be
schermende wetgeving, doet hem de oude sleur ver
laten , teneinde niet te tiezwijken in de vreedzame wor
steling der volken. «He landbouwer", zegt de heer 
Dinanil ('laye terecht, smoet aan de ingenieurs-
werktuigkundigen verbeterde toestellen vragen, evenals 
de spinnerijen en weverijen doen; bij moet luisteren 
naar de matlgevitigen van tien scheikundige, in de 
verschillende fabrieken de delfslotfelijke en bewerk
tuigde stoffen koiipeu, die den bodem kunnen ver
beteren en levenwekkend naken ; bij moet zich 
wenden tot de waterbouwkundigen, om niet bet nut
tige water zijn voordeel tc doen en bet schadelijke 
te verwijderen''. Het is niet meer voldoende veel te 
wulken, hij moet ook goed werken, dat wil zeggen 
zooveel mogelijk de voortbreiigingsko?ten zijner koop
waren verminderen: bij moet ploegen bezigen, die, 
met gelijken arbeid , de grootst mogelijke hoeveelheid 
aarde kunnen roeren ; bij moet de uitgaven aan zaad 
verminder i n dooi zaai werk tuigen , die niets verloren 
laten gaan: bij moet /.oo goedkoop mogelijk maaien 
en oogsten; hij moet, als het kan , tien gewonen 
ploeg vervangen door tien stoomploeg. 

Evenwel is de arbeid van den inensch en van dc 
dieren in den akkerbouw gering, vergeleken met 
dien vnn de natuurlijke grnndstofien. De arbeid tier 
natuur voor een gemiddelden oogst, op een bunder 
koren, is gelijk aandien van niet minder dan 3600 
stooinpaarden, die gedurende vier en twintig uren 
werken, of aan dien van 78011 gewone paarden, 
terwijl voor een bunder koren de landbouw slechts 
tiert ig of vijf en tiert ig dagen arbeid van een levend 
paard heeft ten beste gegeven. Maar deze natuur
lijke grondstoffen, die de kracht leveren, langzaam 
'in bet koren opgehoopt gedurende zijn wasdom en 
ziju rijpwording, worden niet altijd gebruikt gelijk liet 
behoort: de warmte, het l icht , de regen zijn de 
natuurlijke krachten, die onophoudelijk voor den 
menscb werken; men kan baren gezainenlijken arbeid 
schalten uit den arbeid van gelijke waarde, die zich 
ontwikkelt als de verkregene voortbrengselen verbrand 
wonlen, hetzij bij tie voeding, hetzij rechtstreeks. Deze 
warmte, dit licht, tleze regen zijn vergaarbakken van 
kracht, die niet altijd goed gebruik! wonlen. Men 
maakt een slecht gebruik van de warmte en van 
het l icht, als men voortbrengselen wil verkrijgen 
uit een daarvoor niet gunstigeu bodem of op eene 
niet geschikte geografische breedte; men maakt 
een slecht gebruik van den regen, als men het waler 
laat wegvloeien, alvorens eruit getrokken te hebben 
door vloeiing, wat uien kan. 

Het vraagstuk der vloeiingen is VOOT geheel liet 
zuiden van Frankrijk een van het grootste gewicht; 
het maakt niet zooveel vorderingen als wel be
hoorde, omdat de tegenwoordige wetgeving de onder
nemingen lot vloeiing niet genoeg begunstigt. Deze 
ondernemingen kunnen iu tien aanvang de onder
steuning van deu Staal niet missen, althans in den 
vorm van een rente-waarburg, want de goede wer
king der vloeiingen is langzaam. Een stelsel, bij
voorbeeld , dat na tien jaren meer dan tien ten hon
derd van het daarin gestoken kapilanl zal geven, 
werpt in de eerste jaren minder dan vijf ten honderd 
af. Met zijn zeer vruchtbare ondernemingen, maar 
van langen adem cn dus de zorg van den Staat 
waaitl. Do heer Rarral bevond onlangs, dat »de 
bruto-opbrengst der besproeide gronden in het de|>ar-
tement Hone hes du Rhone 1500 tot 3500 francs 
per hektare is, inplaats van 200 tot nauwelijks 
600 fr. voor de beste gronden, die niet het voor
recht der besproeiing genieten." Hoe zijn Lombar-
die, de Hucrta van Valencia, tie (Jonen d'Oro van 
Palermo rijk geworden? Hoor besproeiing. 

Frankrijk heeft echter in de laatste jaren groote 
vonleringen gemaakt. Ziehier, wat de beer Durand-
Claye ervan zegt: «Frankrijk heeft ongeveer 150,000 
doi-schwerktuigen, 6000 booiwerktuigeii, 0000 wei k-
tuigen voor den oogst, 10,000 maai werk tuigen, 8000 
sti«omwerktuigen voor landbouwgebruik, zonder nog te 
rekenen 3,200,000 ploegen, waarvan bijna een mil-

lioen verbetenle." De stoomploeg maakt er geen vor
deringen, zeker omdat de grond zoo verbrokkeld is , 
maar men vindt twee duizend stoomploegan iu En-
peland, Rusland . Roemenie'; de landen niet groote 
•.lakten voeren deze machtige werktuigen in. 

De vloeiingen zouden zich in Frankrijk zeer licht 
kunnen uitbreiden, en het zou niet moeilijk zijn een 
groote vlucht te geven aan tie waterbouwkunde voor 
akkergehniik. Dit onderwerp beeft altijd den heer 
Diirand-Ulaye bijzonder beziggehouden, di« nu nog 
verbonden is aan de werk saamheden te OenevilUsrs, 
waar van het Parijsche rioolwater partij wordt ge
trokken. Het Ministerie van Openbare Werken heeft 
eeu geheele reeks vlooiingswerken aangevangen : uien 
heeft bet kanaal van Forez, aangelegd om vijfteer-
linguieter in de seconde te kunnen afleiden uit de 
Loire , te Joannnde. en 10,000 hektui-e der vlakte 
te besproeien: vervolgens de verdeeling van het 
water der Neste; tie veigaarkom van bet meer Oredon . 
een werk , dat ten doel heeft de verbetering van den 
grond der monsterachtige Pyreneesche dalen, die 
van bet tafeiland van Lnnneuiezan uitgaan. 

Een uitgebreide landstreek, die geheel tiers en een 
deel tier departementen l lau tes-Pvrénees , Haute-Ga-
ronne cn Tarn-et-Garonne omvat, mist gedurende 
den zomer ten eenemale water, liet meer van Ore-
don ligt ongeveer bij het verdeelpunt van het bek
ken der Neste en van het stroomgebied van den berg
stroom bij Pau; het heeft 'li hektare op|iervlakte 
trn wordt gevoed door de wateten van '2770 hektare, 
terwijl de spiegel 1850 nieter boven dien der zee 
ligt. Dit meer, dat omringd is van besneeuwde berg
toppen , die .tOllO meier hoogte hebben, wordt ver
anderd in een natuurlijke veigaarkom, door een 
ingraving in den overlaat en door een •tuwdeu). Men 
zal alzoo 7,500,000 tecrling-meter bewaren. Ile 
kosten worden geraamd op 008,000 fiancs. De 
snijding iu den natuurlijken overlaat van het meer 
heeft zeven M . diepte en 480 M . lengte ; zij wordt 
gekapt iu het graniet. 

Het toestel der prise d'eau bestaat uit elf gelei
ders van gegoten ijzer, :fO rentim. in middellijn, 
eindigende in kranen met wat men zou kunnen' 
noemen slnisdeurtjes; tleze buizen worden opgesloten 
in etui massa van Portland-beton van 8 M . dikte en 
7 M . hoogte. De stuwdam bestaat uit eeu ophooging , 
op tie strooi nop waartsche glooiing voorzien van een 
beton laag , gewaarborgd tegen bevriezen dooreen vloer 
van droge steenen, dik 1 M . Deze ophooging is een 
moeilijke arbeid geweest; men heeft tie Prade tie 
Caniou, vanwaar tie stof voor de ophooging moest 
worden gehaald , met de kruin van tien stuw moeten 
verbinden tloor een tijdelijkeu spoorweg, die een ge
sloten omweg vormt. 

Het kanaal van Saint Marlorv is bestemd voor tie 
besproeiing van bet Garoniie-dal boven Toulouse. Het 
heeft zijn prtse-ofeauof tappunt te Martory, aan den 
voet der Pyreneeën. Destreek, die met de vlocilngt* 
kanalen bedekt zal worden, heeft eeu uitgebreidheid 
van .'12.000 H A . Dit kanaal is thans voltooid; het 
werd gegund aan een Maatschappij tegen een sub
sidie van drie millioen francs, een genot van vijf
tig jaren en een bcspnieiingstarief, waarvan het ma
ximum vijftig franca voor den bunder bedraagt. De 

Maatschappij houdt zich nu benig met de vermeer
dering van het geial kleinere kanalen, waarvan de 
gezamenlijke lengte 450,000 meter zal bereiken. Men 
ral bovendien ongeveer het dubbele behoeven voor de 
nog kleinere leidingen. De eerste uitkomsten zijn 
bevredigend: de bouwaarde van het Garonne-dal, 
uitsluitend gebezigd voor koren en mais, was vroeger 
2000 tot 2500 francs tie bunder of hektare waaitl 
en gal 50 lot 00 francs netto-inkomen; tegenwoor
dig slijgt bel netto inkomen , overal waar de vloeiing 
bet aanleggen van weiland gedoogt, gemakkelijk lot 
dl te honderd francs. 

Wij sullen nog het kleine kanaal van Estelle aan
halen , dat gebouwd wenl tloor een syndicaat van 
eigenaren uit Estelle, aan den voet der Pyreneeën. 
Hit kanaal, algeleid uit de (iaroune, heeft slechts 
;t"ÜO M . lengte en zijn takken hebben een ontwik
keling van 13,000 M . Het kanaal en tie takken 
hebben 45,000 fr. gekost, of 500 fr. per besproei
den bunder. De gronden waren vroeger S500 de 
bunder waard en brachten 80 fr in liet jaar op; zij 
gelden nu 7500 fr, en brengen 350 fr. netto op. 

Het kanaal uit de Bourne, in het Rln'me liekkeu, 
is geopend met het doel de groote vlakte vruchtbaar 
te maken, die zich uitstrekt tusschen de Rhone en 
de coutreforten (uitloopeni of dwarsribben) der a l 
pen , in het zuiden van het departement Isère. Het 
tracé van het kanaal begint bij den stuw of het 
tappunt beneden Port en-Ro>ann en volgt over 30 
kilometer den wand van den heuvel; het gaat over 
steile ravijnen en vereischt veel kunstwerken, en 
wordt eerst vloetingskauaal over de laatste '21 kilom. 
Alleen de vloeiing kan de vlakte van 22.0(10 HA. 
vruchtbaar maken, met bet oog waarop men de groote 
werken van dit kanaal ondernomen heeft. Een Maat-
scliappij beeft er de concessie van aangenomen voor 
negen en negentig jaren, tegen een subsidie van 
2,000,000 fr., betaald door de Rijksscbalkist. Zij 
is gemnrhtigd 7000 liter water in de seconde af te 
leiden uit de Bourne, of, als deze ontoereikende is, 
uit twee barer zijtakken. Ue Maalschappy kan van 
de'eigenaren slechts een jaarlijksche schatting van 50 
fr. eischen voor tie levering van één liter in de se
conde, bestemd voor de [icriodieke vloeiingen. 

In ditzelfde Hhóne-bekken i - liet Verdon-kanaal 
(de Verdon is eeu der zijtakken van de Durance), be
stemd lot besproeiing van de gemeente Aix en van 
de naburige gemeenten, en tevens tot het leveren 
vau drinkwater, l iet kanaal begint te (J uin sou, 
heeft een lengte vnn 39,000 M . en levert 'J teer* 
Hug-meter water (in tie seconde). De gemiddelde 
dwarsdoorsnede (vergelijk tie vroegere opgaven in dit 
weekblad, toen Perels' Laudivirthsch. H'asserbau 
door mij besproken werd) is 10 vierk. meter iu tie 
open gedeelten eu ongeveer 5 in de ondetaardsclie. 
Hij de dc doorsnijding van de liergpa^sen van den 
stroom Verdon is het kanaal slechts toegankelijk door 
een voetpad, gegraven in de rots, en gevormd met 
planken, gedragen door ijzeren consoles, E r zijn 
meer dan 3000 M . onder deu grond iu deze passen, 
en buiten de passen ziju twintig tunnels, die een 
gezamenlijke lengte hebben van 10,000 VI . , brug-
kanalen , hevels, zes en zestig duikers. 

Een afleiding uit de Gravona heeft men toegestaan 

aan de stad Ajaccio, die slechts voorzien weid 
uit eenige putten van Gcnueeschcn bouw, welke 
water van geringe hoedanigheid gaven; de lengte 
van het kanaal is 17 ki lom.; men kwam overeen, 
dat 50 liter in de seconde (wat ongeveer 200 liter 
daags voor ieder inwoner vertegenwoordigt) /ouden 
worden afgezonderd voor de watervoeding van Ajaccio , 
terwijl het overige moet dienen tot besproeiing van 
ongeveer 1200 I I A . , besloten tusschen tie stad en 
den pas van Stileto. Ajaccio wordt tegenwoordig 
zeer goed van water voorzien, terwijl de besproeiing 
op de terreinen, waarover wij zooeven spraken , be
gonnen is. 

Wij zullen niet stilstaan bij de werken in de Bel
gische L'ainpine, noch bij die van Oostenrijk, maar 
overgaan tot die voor de vloeiing van tie vlakte van 
Gennevilliers, 

liet rioolwater van Parijs wordt geleid in drie ver
zamel- of hoofdnoten : tien collecteur van den rechter 
Seine-oever, komende van het stadhuis en eindigende 
te Clichy; den collecteur van den linker Seine-uever, 
uitgaande van lliêvre, de Seine snijdende door een 
bevel bij de Alma-brug en zich vereenigende met het 
verzamehiool van den rechteroever: eindelijk den 
depattementalen collecteur, die het water van het 
noorden en het noonloosten van Parijs opneemt en 
uitmondt te Saint-Denis. Twee afleidingen, eVne 
te Clichy, de andere genaamd die van Saint Ouen, 
gedongen het rioolwater naar welgevallen te onder
scheppen en af te voeren naar de punten, waar het 
gezuiverd en vruchlbaartnakend kan wonlen. 

De gemiddelde inbond der in de Seine door de drie 
hoofdriolen gestorte stollen is 350,000 tot 200.000 
teerlingmeter. Daar de regen gemiddeld dagelijks 
over tie oppervlakte van Parijs 115,000 teerlingmeter 
geeft, en de gemiddelde verdeeling te Parijs voor 
ile algemeene en bijzondere diensten 335,00011*. be
draagt, ziet men, dat Parijs gemiddeld 350,000 
daags ontvangt. Vergelijk dit cijfer met wat uit de 
riolen komt en men ontdekt, dat deze ongeveer vijf 
zevenden van het binnengestroomde water leruggeven; 
het overige is verdwenen tloor verdamping en op
slorping, letler inwoner van Pat ijs dt aagt gemiddeld 
0.123 M 1 bij tot hetgeen naar de riolen gaat; deze 
verhouding is niet sterk; in de steden met veel nij
verheids-ondernemingen stijgt zij dikwerf veel hooger. 
Ziehier de cijfers voor eeuige dier steden : Birmingham 
0.222 M \ , Glasgow 0.303 l l * . , Rhcims 0.4O0M». 

Up het oogenblik dat het rioolwater in de Seine 
valt, bevat bet gemiddeld per M 1 . : 
0.045 K G . stikstof, 
0.678 » andere vluchtige en brandbare stoffen 

(voor een groot deel organisch of be
werktuigd), 
phospb >rzuur, 
potassa, 
ka lk . 
soda, 

0.010 
0.037 
0.401 
0.085 
0.022 
0.738 
0.893 

magnesia, 
silicium of kiezelzuurmetaai, 
verschillende delfstoflen. 

Hieruit blijkt, dat het rioolwater rijk aan stikstof-
houdende en organische voortbrengselen is , want men 
heeft 0 723 K G . per M * . , wat voor de 250,000 

Door het Departement van Watei'staat, Handel eu Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
Spoorwegen over de maand October |H80 . 

V E R t 0 t 1. ( J X T V A \ G S T E N . 

B E X A M I X fi 
Itei/igrrs linage. Ileitrl-

goCnll'J l-U. 

Tom. 
IIHO'1 

kilojcr. 

IJl aa 
vraelit- Hci/ijtiT.. Btgeae, 

B< |. IJl- eu 
vrnplit-

U r tod. 
diiTiu en 

DivtrM 
UDt-

1 • T .11 - .|it\,tll--t (1). OotvatiK.t |" r dag 
cu per Kilometer. 

DER 

SI'OORWEGOXDERXEMLNGEX. 

Aantal. 

Tuut. 
(100U 

kil ogr. 

Ileitrl-
goCnll'J l-U. 

Tom. 
IIHO'1 

kilojcr. 

goidrrcu. 

Tuns. 
(10t KJ 
kilotjr. Gulden. Cïuldi'U. fiuldcu. 

pwdwen 

Gulden. 

njtatgea, 

Galden. 

fuujtfen. 

Gulden 

Vau nf 
1 Juuuuri 

1860. 

Gulden 

Vnu x 
1 Junuari 

1879. 

Guldru 

Vnn nf 
1 Jnnunri 

1880. 

Gulden. 

Vnu uf 
1 Januari 

1879. 

Gulden. 

• 1 1 1 1 1 
M ;i .'O - i"l i ,i fij I:J tot awtpfoissne van 

Stiiiil«|iininvc;'t;ii - - - . — 656,134.52J 7,921,837.39 7,186,165.12 24.88 23 29 

schappij. 211,382 U I IÖ.6M 215.0BI.I5S 6,861.35 202,378.18» 10 554.65 3,695.— 4,679.995.12 4 901,268.655 69.74 79.28 

Spoorweg Leiden—Woerden . . . 12,554 13 1,972 n,656.19 108.71 1,810.03 320.31 - 93,455.69 90.707.59 8.51 8.28 

Ilollandachc I.T/eiTn-Sp.i(jnic_'iua.it-
•BsappQi 

a. lijnen bewesten Amsterdam . . 
6. 1 ij in n beoosten Amsterdam . . 

230,353 
70,441 

- - 209,81 B.21S 
72.412.81» 

3.274.65 
1,525.695 

45,533.355 
61,373.735 

6,901. 
2,672.285 

2.691.84 
1,603.745 

2.8.17,749.71s 

1.166.561.495 
2.695,574.525 
1,042,256.43 

61.365 
22.86 

48.95 
20.045 

Nederlundarbe Centraal-Spoorweg-
niaatschappij 40,022 H 270 0,«U 36,012.70 1,222.20 5,923.84 14,151.72 9,439.99 1,103.47 697.955.98 660,023.54 22.44 21.29 

Noord brabsSSWh—Duitsche Spoor-
wc Lniiaubciiappij 14,088 27 8.579.47 125.91 23,04389 526.54 1.478.17 348,5.34.315 238,509.425 12.29 8.44 

- - - - 142,189.80 3,069.73 442,265.22' 6,630.45 4,617.34 5,909,602.94 5,656,057.65 90.76 90.52 

Khciniachc Spoorwegonderneming; 
a. Ngmegcn—Kleef 
i, Zeveuuor—Kleef 3,135 

5 
II 

2,71X1 
6,520 

4 ,274.-
2.680— 

40.— 
104.— 

2,434. -
5,274.- 3. -

12 . -
19 — 

70.250. — 
78.900.— 

63,255.— 
93,100.— 

8.53 
7.81 

7.71 
9.01 

Spoors cgoudernemtng Mechelen— 
Tcriieuzcu 41,478 ?8 28,872 18,163.90 243.30 20,604.60 0 7 . - 525.- 317,986.94 - 19.62 -

To TA 1.1 osTVASfisTK.v over October 1880 (I): Maatwhappij tot Kxploitatie van Staatsspoor wegen ƒ858,134.525 (tegen ƒ 7flS.832.975 in 1879); Nederlandsche lt ij nspoor wegmaat-
srhappij f 438,05(1.34; Spoorweg leiden—Woerden /"S.S9Ö.24; Ho] land sche IJ/ereti-Spoorwtifiiaotsehiippij; n, lijnen bewestefi Ain-teribun ƒ'270,3l)7.(lfi ftttMI ƒ291,837 57'' iu 1879». 
6. lijnen beoosten Amstenlam ƒ 129.*iMUÏ5 (legen f\ 14,^34.13s in IKÏ'J ; Nederlupilselie (.Vntraul-Spuorwegmaatsfihappij\f «8,453.112; Noordlirubaiitseh—Duitsche Spunrvvciriuiatsehappij 
ƒ33,853.98; (Jraud Centra) Beige J 59\772.542 (tegen ƒ fifiO,797.S25 in 187UJ; Kheinische Spoorwegondernemingi a. Nymegen—Kleef ƒ 6,7(10, Zevenaar-Kleef ftfitOi Spoorwegou-
derucminif Mccheleti-Terueuzeu ƒ 3*9,(133.811. 

(1) Dewijl de definitieve egfer» der ontvangsten eeiat later kunnen worden vastgesteld, zijn deze opgaven slecht* als benaderende U' beschouwen. 

http://�nnAii.it
http://215.0BI.I5S
http://7flS.832.975
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uitgestroomde teerlingmeters dangs meukt 180,750 
K G . , of ruim 180 tons Het rioolwater vormt due 
•en werkelijke meststof, en de verschillende zelfstan
digheden zijn daarin verdeeld in de/elfde evenredigheid 
als in den stalmest. Wij /uilen niet stilstaan hij de 
besmetting en de verderfelijke gevolgen, die zouden 
voortvloeien uit het wet pen van zulk een hoeveelheid 
in de Seine. B . v. E . 

{ Wordt vervolgd.) 

" 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 . 
Het sluitingsprotocol der Parijsche conferentie over 

octrooi-hescherming luidt, in hoofdzaak, als volgt: 
Dc overeenkomst, welke heden tusschen Ooslen-

rijk-Hongarije, de Argentijnsehe Republiek, België, 
Rtitziüe, de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika, 
Frankrijk , Groot-Brittanje en Ierland, Guatemala, 
I ta l ië , Nederland, Portugal, Rusland, Zweden en 
Noorwegen, Salvador, Zwitserland, Turkije, Uruguay 
en Venezuela, wat betreft de bescherming van den 
industi ieelen eigendom, afgesloten werd, zal worden 
onderteekend, en zijn tie ondergeteekenden, gevol
machtigden, het navolgende overeengekomen: 

l o . Pe woorden : sindustrieele eigendom'" zullen in 
hun uitgestrekt sten zin gent SI woiden, in dien 
geest, dat zij niet alleen voor de eigenlijke industrie-
voortbrengselen gelden, maar op gelijke wijz> ook 
voor de landliouwkundige producten (wijn, graan, 
vruchten, dieren, enz) , alsook voor de in den handel 
overgegane mineraal producten (mineraal-water, enz.). 

2u. Onder den naam: Miilviiulings octrooien" zijn 
begrepen de verschillende soorten van industrieele 
octrooien, welke naai de wetgevingen der Bondsstaten 
zijn toegelaten, als: de invoerings-oetrooiun, verbe-
terings octrooien. enz. 

3o. l iet is duidelijk, dat het slot van art. 2 der 
overeenkomst op geenerlei wijze in de wetgeving van 
elk iler Bondsstaten, wat de rechtsuitspraken eu de 
bevoegdheden op rechtsgebied betreft, mag Ingrijpen 

4o. Paar de gevolmachtigde der Vereenigde-Staten 
van Nouid-Ameiika verklaard heeft, dat naar de 
bepalingen der grondwet van die Staten , eiken af/on
derlijken Staat vau Noord-Amerika, naar de afkon-
detlijke wet op de fabiieks- en handelsmerken, in 
zekere mate, rechten toekomt, zoo ts men overeen
gekomen, dat de bepalingen der overeenkomst slechts 
binnen de grenzen der grondwettige bevoegdheden 
der Bondsstaten van toepassing zullen zijn. 

öo. In de organisatie van den in art. 12 vermelden 
specialeu dienst, bet rekkelijk den industt ieelen eigen
dom, is begrepen het, zooveel mogelijk, uitgeven 
van een oftkiee] periodiek blad, in ieder der Bonds
staten. 

bo. Be gemeenschappelijke kosten van bet hij art. 12 
ingestelde Internationaal Bureau mogen, in geen 
geval, jaarlijks een gezamenlijke som vanSOOOfrancs 
voor ieder der Bondsstaten overschrijden. 

Om de gee vei ued igde bijdrage van iedei der Bonds
staten tot deze gezamenlijke som vast te stellen , 
worden de Bondsstaten en die Staten, welke later tot 
de conventie zullen toetreden . in zes klassen verdeeld, 
van welke ieder, in verhouding, een zeker aantal 
eenheden bijdraagt, en wel de: 

l e klasse 25 eenheden; 
2e B 20 s ; 
3e i 15 » ; 
4e » 10 • j 
5e o 5 ii en 
tie P 3 o 

Deze coëfficiënten worden met het getal der Staten 
van iedere klasse vermenigvuldigd en de som. vnu 
het op deze wijze verkregen product, levert het getal 
eenheden, door welke bet gezamenlijke bedrag dei 
uitgaven zal worden gedeeld. Hel quotient geeft 
dan nau het bidrag der uitgave-cenheid. 

Pe Boni|ss:ateii worden, betrekkelijk de verdeeling 
der kosten, up de volg'iide wijze geclassificeerd: » l e 
klasse: O o s e i r i j k , enz., enz." 

De Zwiiserscln: Regeering legt tie uitgaven vnn het 
Internationaal Bureau over, verschaft tie noodige voor
schotten en doet jaarlijks rekening en verantwoording, 
welke aan ulle overige Regeeriugen zal worden me
degedeeld 

liet Internationaal Bureau dient als centraalpunt 
vooralle mededeelingen, wat betreft do bescherming 
van den iu listiieelen eigendom, en het vereenigt 
deze tot eeue algemeene statistiek, welke aan alle 
Regeei ingen zal worden medegedeeld. Hel onderzoekt 
de inkomende stukken , wat betreft hun nut voor 
den Houd. en, met behulp van de le zijner be
schikking gestelde documenten, tieedt het o p a l s 
redacteur vun een iu de Fransche taal verschijnend 
periodiek bin I , handelende over vimgen en onder
worpen deu Rond heitellen le. 

De nummers vnn dit blad, evenals alle door het 
Interna: iouaal Hm eau gepubliceerde documenten , 
worden onder tic afzonderlijke Begeeringen der Bouds-
Staten, naar den niaulstil der bovenvermelde bijdrnge-
eetlbeden, verdeeld. De betrokken exer-pluieii .lour 
Regeeriugen, cuip n a t i ë n , enz , verlangd, worden 
bij/ouder betaald 

liet Internationaal Bureau heeft, ten allen tijde, 
de medeleden ter beschikking, om van hen bijzondere 
inlichtingen, uniignaiuleii dei, internationalen dienst 
voor den iiidusiiieelen eigendom, welke het behoeft, 
in te winnen. 

De Regeering van liet Innd, waarin steeds de 
eerst volgende samenkomst van vertegenwoordigers 
(volgens art 13 der overeenkomst) zal plaats hebben, 
zal, m lei uie le-vei king vim het Internali maul 1 ore.in, 
de II olige voorbeieidende werkzaamheden vour die 
samenkomst verrichten. 

De Directeur vnn bet Internntionnnl Burenu neemt 
aan de zit.ingen der O uiteren tie ebt raadgever, doch 
niet met eene beslissende stem, deel, Mij doet jaar
lijks een verslag, tlat nau alle medeleden van den 
1 oud zul worden medegedeeld. 

De oflirieete mal vuu bet Internationaal Bureau 
is de Fiansche 

7u. Het tegenwo udige sluitiugsprotocol wordt, 
gelijktijdig met de heden afgesloten overeenkomst, 
bekrachtigd en geldt, met dezelfde kracht, geldigheid 
en duur, ala integreerend deel van deze overeenkomst 

li. v. R. 

A A N L E G V A N E E N KANAAL T E R V E R B I N D I N G 
V A N A M S T E R D A M M E T DE M E R W E D E . 

Het wetsontwerp voor den aanleg van het bedoelde 
kanaal luidt als volgt; 

*Eeniq artikel. Voor rekening van den Staat wordt 
een kanaal aangelegd, breed in den bodem ten minste 
2D meter en diep ten minste 3.10 meter onderden 
waterspiegel, van het Nourdzeekannul bij de Stads
rietlanden te Amsterdam, met eene ombuiging ten 
westen langs Utrecht, langs Vreeswijk en Vianen 
tot In de Merwede bij Gorinchem.*' 

De Memorie vnn Toelichting treedt allereerst in 
een historisch overzicht van hetgeen gedurende eene 
reeks van jaren is onderzocht en besproken nopens 
de verbetering van de gemeenschap te water van 
Amsterdam met den Rijn. 

Herhaaldelijk werd de noodzakelijkheid dezer voor
ziening uitgesproken, en de Regeering is van oordeel, 
dat de beslissing in dit voor dc binnen Innd sche e» 
internationale scheepvaart gewichtige vraagstuk niet 
mag worden uitgesteld. 

Een aantal voorstellen en ontwerpen zijn aan dei 
toets der critiek onderworpen, en mocht ook verschil 
vnn gevoelen zich openbaren nopens de wijxe, waarop 
de verbetering moet wot den aangebracht, de behoe/le 
aan voorziening is niet ontkend. 

Het staat vast, dnt de bestaande waterweg van 
Amsterdam naar de Lek bij Vreeswijk e i vandaar 
naar de Merwede bij Gorinchem — d e zcjgcnaauide 
Keulsche Vnart en het Zederikknnaal — niet meer 
voldoet aun de tegenwoordige eischen van de scheep
vaart in het algemeen, en van den Rijuhaudel vnn 
Amsterdam iu het bijzonder. 

Evenmin schijnt het n odig a*in te toonen, dal 
de verbetering van Staatswege behoort te genlieden, 
l i e t geldt hier niet alleen een Rijksvaarwater, maar 
bovendien zulk een, waarbij de Nederhudsche bundel 
en dus bet algemeen belang iu hooge mate is be
trokken. 

Trouwens, de opvolgende Regeeriugen hebben het 
aldus begrepen. 

Hier volgen historische bijzonderheden sedert 1822. 
Was er aanvankelijk alleen sprake van verbetering 

van den bestaanden waterweg, waai aan, blijkens de 
ramingen, destijds zeer bescheiden eischen werden 
gesteld, omstreeks 1872 trad het plan tot hel graven 
van een nieuw kannul door de Oeldersche Val le i , 
ter verbinding vnn Amsterdam met dc Boven-Waal, 
op den voorgrond. 

Met dit voorstel ttad het vraagstuk eene nieuwe 
phase in. 

Drie ontwerpen ter voorziening in de gemeenschap 
van Amsterdam met den Rijn kwamen thans in 
aanmerking: 

l o . verbetering van tie bestaande vaart; 
2o. aanleg van een kanaal van Vreeswijk langs 

tien pe kanaliseerden Hollandsche-Usel tot Acht hoven, 
naar en doorde Byte veld, door de Kromme-Mijdrecht 
en den Amstel naar Amsterdam: 

3o. het kanaal door de Oeldersche Vallei en de 
Beluwc naar de Waal. 

liet lot van dit laatste wetsontwerp is bekend ; 
na de vervierping van a r t 1 weid het door do Re
geering teruggenomen. 

Het viaagstuk der verbinding van Amsterdam met 
den Rijn bleef onbeslist, maar de bestede arbeid 
was niet vruchteloos geweest Niet alleen in de lei-
zake tusschen de Regeering en de Kamer gewisselde 
stukken, maar ook gedurende een twaalfdaagsch 
debat, is de Amsterdamsche waterweg, door vour-en 
tegenstanders van het Regeeringsvoorste], zoo uit
voerig en grondig besproken en toegelicht, zijn de 
velschillende plans zoo nauwkeurig getoetst en ge
wogen, dat de kennisneming vnn deze belangrijke 
gei lachten wisseling voor ieder, die zich een oordeel 
over de zaak wenscht te vormen, onmisbaar mag 
worden geacht. 

Sedert zijn nieuwe ontwerpen in het licht gezonden 
en onderzocht; de verslagen daaromtrent zijn i» 
handen van de leden der Slateii-Ceneiuul 

Op den tegenwoordige!) Minister rust, nn deze 
veelzijdige voorbereiding, de plicht de gronden ine de 
tc deelen. die hem geleid hebben tot het voorstel, 
dat hiermede ann de goedkeuring der Vertegenwoor
diging is onderworpen. 

Alvorens tot den aanleg van een geheel nieuw 
kanaal te besluiten , dat moet strekken tot vervan
ging van een bestaanden handelsweg, waarlangs 
zich vele en gewichtige behingen hebben gevestigd, 
dient de overtuiging vast te staan. dat dour verbe
tering van deu besiaanden « e g het beoogde doel 
niet is te bereiken, althans dut het nieuwe kanaal 
voor dat doel, in casu vuur den handel van Am-
steidam met den R i j n , wezenlijke en geul bewezen 
voordeelen arnbiedt, die duor eeue verbetering van 
den bestaanden weg niet kunnen bereikt worden. 

Hier volgt nu de ambtelijke loop van zaken. 
Bij de beoordeel ing der verschillende ontwerpen 

ter vei binding van de haven vnn Amsterdam met 
den Hoven-Rijn is echter iu ruime mate over tecb-
nlsche geschilpunten gestreden. 

Uit dien strijd is gebleken , dat onzekerheid bestaat 
of de traverse van den Rijn op een punt tusschen 
Vreeswijk en de Grebbe duurzaam gemaakt zal kun
nen worden, dat althans omtrent dit punt tusschen 
de deskundigen veel verschil van gevoelen bestaat, 
en dnt diepe doorgraving van den kwelachtigen bodem 
vnn de Neder-Betuwe een hachelijk werk is, waarvan 
de mogelijke gevolgen niet licht mogen worden goteld. 

Toch is het niet de oplossing van technische moei
lijkheden , waardoor eene beslissing in het hier aan
hangig vraagstuk in de eerste plaats wordt beheerechi. 

De keuze der te volgen lichting is afhankelijk van : 
l o . de mate waarin door het plan aan het beoogde 

doel, het betrokken handelsbelang, zul worden 
voldaan. 

2o. de technische bezwaren, die voor de uitvoering 
vnn het plan te overwinnen zijn; 

3o. de kosten. 
Na herinnering vnn hetgeen in het rapport der 

Commissie vun 30 November 1877 aan een voor den 
handel bestemd scheepvaarlkanaal als drie hoofd ver-
eischien is gesteld, zegt de Minister: dat, afgescheiden 
vun alle andere overwegingen, de handel de kortste 

verbinding vraagt) maar bij eerie vergelijkende be-
oordeeling der verschillende richtingen is ook deze 
eisch te toetsen aan beslaande toestanden niet alleen, 
maar vooral ook aan de voordeelen. die inderdaad 
langs den kortoren weg te verkrijgen zijn. 

Men verlangt eene verbinding van het Noordzee
kanaal met de Waa l . gepaard met eene normalisering 
vun die rivier tut eeno vnardiepte van 3 meier, bij 
den rivierstniiil van 37.35 meter boven A . P . te 
Keulen, overeenkomstig het protocol XXII der tech
nische Rijnvaart commissie van 1874. 

Deze diepte komt voor de Midden-Waal overeen 
met 1 a 1.20 meter onder middelbaren rivierstand. 

Van dit standpunt volgt eene uiteenzetting vnn de 
vergelijking oiidetling der beide uiterste kanaalrieh-
tingen ten wrsten, het kanaal volgens het ontwerp* 
Waldorp; 'rn oosten, dnt door de Qeldersche Vallei. 
De tegenwoordige Keulsche Vaart ligt tusschen deze 
beide lichtingen. 

De slotsom is, dnt het verschil in tijd tusschen de 
beide uiterste richtingen voor de reis heen cn weder 
nagenoeg i\ men of gemiddeld per reis 7 men 
verschilt. 

Dc Daar hel mtwerp verbeterde Keulsche Vaart is 
8 kilometer langer dan liet kanaal-Waldorp, waarvoo»* 
I % uur kanaal vaart is te rekenen. Derhalve zou 
het verschil in den duur der reis bmgs die vaart eu 
langs het Geldersche-vulleikunnal gemiddeld S ' / j i w r 
teu voordeele van het laatstgenoemde bedragen. 

Welke waarde is nau leze tijdsbesparing toe te 
kennen met het oog op de keuze van bet lm naai t racé? 

Het antwoord op deze vraag komt iu substantie 
hierop neder: 

De vaart op de Beneden-Waal is op verre nu niet 
zoo gevaarlijk als tlie tus-cheii Dingen en St.-Gonr, 
en er is geen enkel riviervak tusschen Dodewaard en 
Gorinchem, dat niet op afdoende wijze te verbeteren is. 

Naarmate men de rivier afdaalt, vermindert het 
verhang en moet dientengevolge tie gemiddelde diepte 
toenemen, mils aan de rivier eene regelmatige ge
daante is gegeven. Breedte en diepte der scheep
vaartgeul kunnen derhalve grooter zijn en de kans 
op welslagen der normaliseering neemt toe, naarmate 
men zeewaarts vordert, waarbij bovendien dc werking 
vun eb eu vloed dien toestand nog verbetert. 

De Beneden-Waal is in vroegere jaren verwaar
loosd en stelselloos bezwaard met bet zand, dat door 
het iiorutaliseeieii van de Doven-Wuil werd wegge
schuurd. Daardoor is tie verbetering van het bene
dengedeelte kostbaar ge wonlen, maar er behoeft 
{.een twijfel aau het goed gelukken te bestaan. Een
maal goed uitgevoerd, is het behoud eener voldoende 
diepte op de Beneden-Waal bij eene ruim breede 
geul, vooral hij lage waterstanden, veel meer ver
zekerd dan op de Waal boven Dod w a a r d en op tien 
Buven-Rijn. Kr dient niet uit het oog te worden 
verluien, dat op de Wanl en de Merwede de scheep
vaart nu reeds buitengewoon druk i s , en er veel 
overdrijving heeisrht bij de klachten over den toe
stand vnn het vaarwater, die echter ongetwijfeld te 
wenschen overlaat. 

De verbetering van de Waal en de Merwetle is 
voor Nederland eene verplichting, voortvloeiende uit 
de Rijnvaart-akte, eene verbetering, die iu het we
ien lijk behing van handel en scheepvaart binnen den 
kortst mogelijken tijd dient te geschieden, geheel 
onnfhnukehjk van de ontwerpen voor een nieuwen 
waterweg naar Amsterdam. Geen deel tier rivier-
verbetering kun daaiom nau de uitvoering vnn een 
dezer ontwerpen vei bonden worden, maar buiten 
twijfel vermeerdert het belang der verbetei ing van 
den vonrnamnstan Rijntak, naarmate de Rijnvaart 
tot meer ontwikkeling komt. 

De verbetering vau de Waal en de Merwede tus
schen Dodewaard en Gorinchein is tevens uit te voeren 
in den tijd, die gevorderd wOitlt voor de uitvoering 
van een tier kanualoiitwer|ien , zonder opdrijving der 
sommen, die in de laatste jaren voor rivierverbetering 
beschikbaar zijn gesteld 

Voor de diepte is slechts gelijke tred te houden 
met ile wei ken, die in Duitschland voor verbetering 
Min deu Rijn vau de Nederlandsche grenzen lol 
Coblenz worden uitgevoerd. 

Is dei halve de keuze van het plan voor een kanaal 
vau Amsterdam naai den liijutak geheel onafhankelijk 
van de riviervaart, dan treft het hue. bij de uit
voerige gedachtenwisneling over de velschillende plans, 
zoo geheel onopgemerkt is kunnen blijven hel beperkt 
düorvoervermogen als men het zoo noemen mag, 
dal het voorgestelde plan voor eeu kanaal dooi" de 
(ieldereche Vallei aanbiedt, als een onvermijdelijk 
gevolg van het groote verhang op dat kanaal , dat 
van den Ri jn , bij den wab island van het 2de re-
geling>merk vuur de Rijnvaart, lot het Noordsee-
kanual 10 meter bedraagt, tusschen le t boveiipuiid 
of de ontworpen sluis te Woudenberg en l»et Noord
zeekanaal constant ongeveer ü' meter zal zijn. 

Blijkbaar wordt de vuurt up een kanaal bepaald 
duor het aantal vaartuigen, dut op het punt vau 
grootste oponthoud per dag kan worden doorgebracht 
en missen berekeningen waar men knnaal- en liviet-
vaart vergelijkt, alle waarde. 

De bepaling vun een vasten tijd voor de vaart 
tusschen twee punten is alleen op eene rivier mogelijk 
en wordt op een kanaal moeilijker, nuarmute de 
beweging t eneemt. 

Eene goed genormaliseerde rivier met voldoende 
tiiepte en ruim breede geul, nis de Waal en de 
Merwede kunnen worden, heeft geene punten van 
oponthoud; zelfs het zinken vau schepen, dat op de 
kanalen, in weerwil der beste maatregelen, nu en 
dan voorkomt en soms tie geheele vaart gedurende 
eenige uren stremt, is op de rivier eene aanleiding 
om de snelheid der vaart eenigszins te verminderen, 
maar geene reden van vertraging. 

Het nfi->ntI I , tlat de vaart op een kanaal aan 
verschillende werken, voornamelijk sluizen, noodzakelijk 
ondervindt, moet zooveel mogelijk op elk dier werken 
even lang zijn, en daaraan desnoodig de som vun 
nl de vertragingen te zamen genomen worden opge
offerd. Het is namelijk meer iu het voordeel van 
d« vaart, wanneer bijv. op een kanaal vijf sluizen 
zijn elk met één uur ojxinthoud, dan wanneer men 
drie dezer sluizen duor ééne vervangt, waaraan bet 

oponthoud twee uren bedraagt, en dit hoewel het 
oponthoud aan de sluizen in het eei-ste geval vijf en 
in het tweede geval vier uien te zamen beloopt, 

RosumOOronde bestaan, afgescheiden van andere 
belangen, tegen het plan van een kanaal door de 
Gelderscbe Vallei drie overwegende beswaren; 

l o . de onzekerheid van den rivïerovergnng; 
2o. het gevaar, te duchten van eene doorsnijding 

vnn de Neder-Betuwe; 
8o. het groote verhang eu dientengevolge beperkt 

doorvoervei'mogen van bet knnaal 
En beschouwt men in tegenstelling met die uit

komsten de voorstdien tot verbetering van de bestaande 
Keulsche Vnart. Geen enkel technisch bezwaar, dnt 
omtrent de zekerheid vun slngen vnn nl de vei bele-
ringswerken een schijn van twijfel doet ontstaan, 
lu de traverse van de Lek bestaat tie diepte, die voor 
de Rijnvaart wordt gevorderd. en behoeft zij dus 
niet door kunstmiddelen te wonlen gemaakt 

Tusschen Vreeswijk en Amstenlam komen slechts 
twee schutsluizen in aanmerking, die bij Utrecht 
met eene schut hoogte van gemiddeld één meter, en 
die te Nigtevecht, alwaar het verschil in waterstand 
meestal zeer gei ing zal zijn. 

Het kanaal, aangelegd eu verbetert], nu dezelfde 
grondslagen als voor dat door de Gelderscbe Vallei 
waren aangenomen, zal dus zonder eenige overdrij
ving gelegenheid geven voor ile i louna i r t van min
stens het drie- uf viervoudige getal schepen, die onder 
dezelfde omstandigheden in deiizellden tijd door de 
Oeldersche Vallei zullen kunnen doorvaren , aldus tlat 
de verbeterde Keulsche Vaart in de meest ruime be-
hoefte vn n de Bijrivnai i ua u Amsterdam zal kunnen 
voorzien; en dit te meer, daar voor tie locnul vaart 
naar Utrecht en ook op andere gedeelten de bestaande 
sluizen en andere werken naast de nieuw te bouwen 
ten goede blijven. 

Wonlt derhalve door een goeden waterweg vnn 
Gorinchem langs Utrecht tot in het Noordzeekanaal 
op de meesl bevredigende wijze in de behoefte voor 
den Rijn'iuiidel nuur Amsterdam voorzien. andere 
belangen wonlen er niet tloor geschaad, uithoofde 
daardoor niet wordt voorbijgezien, dut de zoogenaamde 
Keulsche Vnart eene der hoofdiidoreii is van ons bin-
neiilaudsch scheepvaartverkeer, gericht door een tier 
meest bevolkte en uit een commercieel en industrieel 
oogpunt belangrijkste gedeelten vun het land, waar 
zich een bloeiende bundel en fabriekwezen heeft ont
wikkeld, waarvoor het behoud dier vaart vun wezen
lijk belang is. 

Als van groot actueel gewicht ten voordeele van de 
voorgestelde vei betering boven het graven van een ka
naal in nieuwe l ich t ing , verlie/e men ook niet uit het 
oog, dat eeu nieuw knnaal niet in gebruik kan wor
den genomen, vóór dat het met al zijne kunstwer
ken geheel voltooid z i j , terwijl elke gedeeltelijke 
verbetering vnn het bestaand kanaal onmiddellijk teu 
nutte van de scheepvaart strekt en de geheele ver
betering gemakkelijk binnen pier jaren kan zijn tot-
stand gebracht. 

Voor deu Ran leg vau een kanaal door de Gelderscbe 
Vallei is een tijdvak van acht jaren gesteld. Aanne
mende dat het werk in dien tijd voltooid worde, 
dan zouden nog negen a tien jaren moeten veiioopen , 
vóór dal de Amsterdainsche Rijuhaudel van deze 
nieuwe vaatt eenig nut kou trekken. Kan de hoofd
stad nog zoo lang op eene verbeterde verbinding 
wachten/ En is hare Rijnvaart, over wier verloop 
zoozeer geklaagd wordt, niet veel meur gebaat dooi
de verbetering van het bestaande kanaal, dat, door 
elk millioen daaraan bes i eed. in billik baarheid toe
neemt? 

Het antwoord kan, naar het oordeel der Regee
ring . niet twijfelachtig zijn. 

De kesten vun het ontwerp zijn tloor de Commissie 
in ronde rijleis geraamd up twaalf millioen gulden, 
die van het kaunal door dc Gelderscbe Vallei op 
achttien, die van het kanaal-Waldorp op twintig 
millioen. Worden voor bet laatstgenoemde de af
metingen aangenomen, thans voor de vei betering 
der Keulsche Vnart gesteld, dun nog vordert het, 
volgens eene raming op uitnoodiging van deu Minister 
uu Ier door de Commissie opgemaakt, eene uitgaaf 
van ruim 18 millioen gulden. 

Een plan, vroeger meermalen geop |« rd , maar tot 
dusver niet bepaald in overweging gekomen, verdiende, 
naar het scheen, wel opzettelijk le worden onderzocht, 
te welen dnt, om liet kanaal van Amsterdam langs 
Utrecht en Wijk-bij-1 bun slede te leiden naar de 
Waal bij Tiel. Pe uitslag vun dat ondersoek is 
medegedeeld iu het gedrukte rapport van de Com
missie van hooi (ingenieurs van 10 Maart 1880. l iet 
blijkt daatui l , dut ook aun die lichting bezwaren 
verbonden syn , waardoor het plan en in bruikbaar
heid voor de scheepvaart è i i wegens onzekerheid der 
moeilijkheden vuu lachiustnen naid ver achterstaat 
bij dut over Vreeswijk eu Gorinchem. 

Het voorgestelde kanaalplan is in hoofd/ank gelijk 
aau dat omschreven iu het rapjiort der Commissie 
vuu 0 Februari 1*78. Het knnaal gaat uit vnu bet 
Noordseekanaal bij de 8tedarietlanden te Amsterdam, 
richt zich tloor de Oveiamstel-en Diemerpoldcr». de 
Weespert rek vaart tot het Gein , vandaar in ongeveer 
rechte lijn tot Nigtevecht, langs de Vecht met eene 
ruime ombuiging bij utrecht, naar en door deu 
Vnai tsche-Bijn , bij Vreeswijk-Vinnen over de Lek, 
met de vereischte afsnijdingen door het Zederikknnaal 
en langs Gorinchem tot de Merwetle. 

Het nilgaiig.-punt van het kanaal is bepaald in de 
Stadsrietlanden; dat gedeelte van Amsterdam, waar 
de handelsiiirichtingen reeds voltooid of in uitvoe
ring zijn. 

Ken richting ten westen zou het kanaal doen uit
komen in de etablissementen voor den houthandel 
bestemd, terwijl aan de vaart duor de siad het be
zwaar verhuilden i s , dal de Bijuschepen van de te 
verwuchten afmetingen zich daar niet kunnen bewe
gen, en bovendien de verbinding met het Noordzee
kanaal niet zou verkregen worden. Ten opzichte 
der keuze van tie richting oostelijk van Amsterdam 
verwijst de Minister overigens naar hel rapport der 
Commissie, waar dit onderwerp breedvoerig is behan
deld eu toegelicht. 

Door de aangenomen kanaalrichting, in verband 

met de belangrijke afsnijdingen, waarvan sommige 
op zich zelve als geheel nieuwe kanalen zijn nan te 
mei ken, worden nl de gebrekkige gedeelten vsn het 
tegenwoordige knnaal voor de Rijnvaart buiten ge
bruik gesteld. 

De Minister meent te hebben nangetoond , dat door 
den voorgestelden kanaalaanleg zeker en binnen den 
kortst mogelijken tijd voorzien zal worden in tie zou 
lang gevoelde behoefte aan een betere verbinding 
van de huven vnn Amsterdam met deu Boven-Rijn, 
op eene wijze, die aan ruime eischen van handel 
en scheepvaart vulduet, zonder dut andere belangen 
wonlen geschaad. 

i a i l k l ) IB l lL r i ! l i [ r l l Villi lu l l l l I 'Ml ' i l l l l l l rMI 

«n Troost 

: het herstellen 
* gemeente lie
den gemeen te-

Vti.iinlng , 17 .Lm. 
Amsterdam, te 12 uren, door hurg. en weth.: het 

stellen van trottoirbanden, ged. '81. 
VI*urn, te 1 uur. do-u- liet gemeentebestuur: het on

derhoud der gemeentewerken ged '81. 
's-Hage, te 1 uur, door hing. en weth.: het onderhon

den ged. 'Hl vau eenige gebouwen, wacht- en brundspuil-
huizen en toebchooren. 

Mu-ek. te 2 ureu. in de Nieuwe Doele: de verbouwing 
der koopmanshui zing van G. N, B uuna en Zonen, op 
Graotsand. Iul. bij den architect A. Bra 
aldaar. 

I.etk te 4 uren. door burg. eu weth. 
en onderhouden der onderscheidene aan di 
hooreinle eigendommen, ged. '81. Inl. bij 
architect D. de Herder, aldaar. 

II i II -il .i u , I* Jan. 
'a-llage, te 11 uren. door bet ministerie.vun koloniën: 

de levering vau stalen >p inrstaveii met ijzeren eindver
bindingen en haaknagcls en stalen uiocrringeii. ten d.enste 
der StewIwprWTffgfn Op Java, 

Hutcnkamprl. te 11 ureu. door buig. en weth.: bet 
bouwen eener onderwijzerswon ing in die gemeente. Be
stek en teekening ligt bij den opzichter K. Svv.igenuaii Pz, 
aldaar. 

Assen, te 1 uur, ten gemeentehui»: de levering van 
2-10 nieuwmodel schoolbanken. 

l l n k k i i i K J i . te 2 uren. duor burg. eu weth.: het schoon
maken der schoolgeliouwen. reinigen, opbergen eu weder 
plaatsen der kachels enz. in perceelen. 

\ i juirgi'-i, te 2 uren, door burg. eu weth.: de levering 
van 800 II 1 griut en :jo M 1 leem, op hel met-begrinte 
gedeelte van den Di iehuizi-rvveg. 

Illcrrn, te 2'/, uren, iu De Kop|iolpuurdcu: het ver
bouwen van tleze uitspanning tot sigarenfabriek. Bilj. 
iuz. 17 Jan. hij deu architect M. K. Smit, te Dieren. 

(.ii.oio-, II . 'savouds 8 uren, door de architecten K. 
eu II. Hoekzema Inj Wed. Eekholl: het bouwen eener 
villa met koetshuis en stalling buiten de voormalige 
Heerepoort aan het Groot-Scheepvaurtkanaal top het 
zoogenoemde l.agelandl. Dili, inzenden voor 7 Uien. 

Obdam. door het kerkbestuur der Herv. g. -rite : 
het bouwen van een.- kerk en predikant*woning en het 
aanleggen ran eene begraafplaats, met bijkomende werken. 
Inl. bij den kerkvoogd .1. Helder, te Ohda n den prov. 
opzichter vau den Waterstaat K. J. Kriegel, te Alkmaar. 

Olielmle: hel boinveneeiierlioerenli.-hiuziiig le Fricschc-
paleii, Bilj. mz. lu; 'l'j. J. Posthumus, aldaar. 

uurn-li.i; , Hl Jan. 
Het, lUmiiirl. Ie 10 ureu, door hot grit nteliestuur: 

het leveren van p. m. B00 M ' gehorde grint. 
'a-llage, te 12 uren. door het ministerie van water

staat ten behoeve der Staatsspoorwegen: het maken v.m 
de grondwerken, de kunst werken, den bovenbouw, de 
overgangs- en eeuige andere werken voor let gedeelte 
Sneek—Leeuwarden van den spoorweg Staveren—Leeu
warden. Inl. Inj den hoofdingenieur te Zwolle en den 
sectieiiigeiiieii'- te Sneek. Bauiing /'611,21)0. 

Herveld, te 12 uren. door II. .1. van Gist. Inj .1. Kbas
sen : het bouwen van een kapitaal woon- eu achterhuis. 
Int bij den opzichter G. .1. van Hurk, te Eist. Aanw. te 
l l uren. 

V laard Ineen , le 12 uren. door het gemeentebestuur: 
het onderhoud en gedeeltelijk vernieuwen van alle stralen, 
pleinen, stegen enz. tot de gemeente behoorende. 

(iaitda, te l uur, door het gomt tebestuur : de le
vering van: 13,01)0 vlakke grijze W'aatsteen-striatkluikers, 
60.000 Vecht* he idem V'echts, hen vorm. 12.000 idem idem 
Waalvorm. lïu.tMlO blauwe IJselstraatklinkei s. 26.000 Luik-
BChe straatkeien 1416. 

'a-Hage, te 1 uur. door burg. en weth,: het aanleggen 
van een riool door het Westeinde. Aanw. 17 Jan. ti
l l uren. 

N,n-rk, in de Nieuwe Doele: het bouwen van een pak
huis en werkplaats enz. op [ uwenhiirg, aldaar, ltd. hij 
den architect A. lEivuiiisscu Troost, aldaar. 

Hand treat;, SO Jan. 
Amsterdam, te 12 ureu. duor het ministerie van finnn-

cien. aun de bureau'l v.in den inspecteur der directe be
lastingen enz: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen der invoerrechten 
en accijns.MI tc Umuiden. ged. 'hl . '82 en '8-1. Iul. hij 
den ingenieur-architect voorde Latidsgebouvveii. te's-llage 
en den hoofdopzichter G. D. W'ijndels de Jongh. te Am
sterdam. 

(•ranliigen, te 12'', uren. door burg. en weth.: het 
vertin'ei len en verdiepen der Zuiderburen, bouwen van 
wol muren euz. 

Vrijdag, Sl Jan. 
'a-llacr, te I uur. door het uiiuisterie van waterst. 

enz.: lo. het onderhonden van- en het doen van berst "Hin
gen aui het It kspwtkantoor ui-t directeurswoning te 
Winschoten, ged. *8i, 'S2 en '83. Raming / 8 l 0 : So, gem 
id.'in aan fn-t ltijk--postk.uibmr ui-t directeurswoning te 
Sneek. Aanw. l ï Jan.. le 11 uren, Bauiing J 'JUO. 

/..lerdiiR . SS Jan. 
Zaandam, te 12'/| uren. door het gemeentebestuur: 

lo. bet doen vun eenige vernieuwingen aau- eu liet drie
jarig onderhoud van de Papcnpadsluis, de Noordervaldeur-
sluis en de Zuidei-vulileursfuis: 2o. de leveriug van eeuige 
houtwaren. 

l'trerhl. te 1 uur, door het host uur van de fundatie 
ide Kloeiunsyne". np het raadhuis: bet SIOO|M>U van 2 wo
ningen, het" maken vnn een ijzeren hek op geuietseldeu 
voet. en het opmetselen van 2 eindgevels, aan de Vrij-
wiuiiugen nullij de He Rian steeg. Aanw. 17 Jan., te 
11 uren. 

Yloltrga, hij II. S. de Vries: het bouwen eener boe-
renbuizing te Sumega. Inl. bij den arcbitecl N . O. Veeu-
StrÉ, aldaar. Aanw, 20 Jan., le 2 ureu. 

( . n in io - . t i , door K. Rejtsema en A. Groenhuis, ten 
huize van II. Veen mg. aan de Groote Markt aldaar: het 
aanleggen van een stratennet met bestratingen en daar-
bijheb, «rende zinkputten, buizen enz. op een terrein buiten 
de Boteritigepoort aun den vveg naar de Itijikampeii. 

Anmtrrdam • te 12 uren. door het ministerie van ko
loniën, iu bet gebouw der Maatschappij tot Nut van 
'tAlgemeen: de levering, in 17 perc., van; brandbhis.li-
middeleu; coiidiictorkettuigen en standaards; balansen, 
bascules en gewichten: ijzeren wuterki-tcn: idem kolen
emmers; idem baken en kousen; Weston-takels; diverse 
hamers; divers vijlen; ijzeren en koperen houtschroeven; 
csicheiihouten stammen, blokken en stelen; tegelsteenen; 
huid- en iiiospapier; saai voor gordijnen: band; boek-
bindersnaaigareii eu puginatouw; zandloopers, thermome
ters en wjchtwegers, 

Ufrnia iK SO) Jan. 
Gerrvllel, te 12 uren, door het bestuur van de pol

ders Je Vier-Ambachten, ouder de gemeenten Geervliet 
Spijkenisse enz, in het raadhuis: lo, het leveren en stel
len van 2 di rem werkende hevelcentrifugaalpunpuiachines, 
met stoomketels en aanhooren; 2D. bet mik lei'gebou
wen voor het plaatsen dezer werktuigen, benevens een 
steenkolen bergplaat*, een machinist- en stokers won ing, 
en verdere eanhoorlgheden. Inl. hij den architect J. 
Paul, te Zevenhuizen. Aauw. IU Jan. te 12 uren. 

I...inleid..!; 3) Jan. 
Aaarn, te 12 uren. door het prov. bestuur: bet le

veren van papier en bureaubehoeften ten dienste vau het 
prov. U-stuur ged. '81, 

Vrijdag, SH Jan. 
Campcriuiid, te 10 uren, by W. Broekhoven: het 

bouwen van eene woning voor den waterhnurtkimdigen 
ambtenaar, met vergaderkamer, stalling enz., op de terp 
van den calauiiteiiseti polder Aiuia-Kriso, dienst 'Ml,'81. 
Aanw. 22 en 25 Jan., van 10—12 uren. 

Arnhrm, te 12 uren, door het uiiuisterie van binnenl, 
zaken, aau het gebouw van bet prov. bestuur: het onder
houden vau- eu bet doeu van vernieuwingen eu herstel
lingen aau de gehouwen vau de liijks-laiidbouvvschnol te 
Wageningen, ged. '81. Aanw. 21 Jan., te 1 uui. Bauiing 

/ BU&O. 
lt«i torstens. te 1 uur, door burg. en weth.: het bou

wen, leveren, beproeven en in-werking-brengen van een 
ijzeren drijvend droogdok nan den Imker-Maasoever, aid. 
Inl. SSn het Timmerhuis. Aanw. 18 en 20 Jan., te 11 
uren, aau den veenlam te Kutendrecht 

Zaterdag, SS> Jan. 
z i e r i k / r c , te 2 uren, dóór dc comm. vsn towicht op 

de eiploit der gasfabriek, ten kantore van den directeur: 
de levering van UJi.OiK) KG. Nevv-Pelton gaskolen en 
25,000 KG. Schotsohu Piinie-gaskoleii. 

Kr.imker ten raadhuize ; liet leveren van verschillende 
ijzerwerken en vuurvaste materialen, meter en regulateur 
voor de gemeentelijke gasfabriek aldaar: het verrichten 
van divers" werkzaainheden aan die fabriek en bet bou
wen vau eene kolenJoods, hd. bij deu architect A. Breu-
nissen Troont, le Sueek. 

iiio-.i.iK. I Penr. 
l'lrerttt. Ie 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het ver
ruimen van de bestaande geulen en het makeu van nieuwe 
geulen ter plaat-e van de d nula.itbrug bij kilouieterpaal 
45.1U in den spoorweg van Utrecht naar Bokstel, Ra
ming /17,600, 

Zalrrdiijc. .* i v i i r 
««tirek, te II ureu, d ' het. bestuur van Wijmbritse-

radeels c a. ('onli ibutie-z lijken, in de Stadsherberg: lo. 
het maken van 125 M. steeng looi ing. ter vervanging vau 
paalwerk, langs den Zutuiewieisdijk. ten noordoosten van 
de in 1*7* gemaakte -t. .eng looi ing'. met het verhoogen eu 
varswaren van deu nevensliexenden dijk en het maken 
van 2 steenen hooiden langs de Waterdijken: 2». de le
vering vau de daartoe benoodigde materialen, als: UIM) 
last zuilenbazalt: 151 list stortsi ; 500 last brik. iu lo 
perc. ieder van .">l! last; :ftl stère grint; 12'. M. 4/80 cM. 
grenen plank; Wint) bus G.uisterlandsch rijs, 2U0 staken 
en 2>K) bos tuinlalteii. [nl. bij deu dijksopziener, le 
Scbuilenburg. 

Élllegovatiargi te 11 uren. door het bijzonder liestuur 
van den polder Berg-eti-Biwk. hij P. Romein: l a hel 
maken van een gelmiiw voor stoomgemaal, lienevens een 
iiiachiiiistwoniiig; 2o. het leveren, stellen eu in goede 
werking opleveren van een Stoomwerktuig en toebehooreu, 
alles voor dien polder. Iul. hij het bestuur en Inj den 
t'.ibii-klandmeler van Schieland. le Botterdam. Aanw. 2'J 
Jan.. te 11 uren. Bilj. inz. uiterlijk 18 uren vóór de be
steding, bij den voorzitter C J. Vermeulen, te Sclliehroek. 

.Hitandag, 7 l'ebr. 
K a l i u m . Ie 12 uren. door burg. eu weth. van Kollu-

uierl.iiid-eu-Nieiiwkiiii>laud: de levering vun 800 M» grint 
Zevenberg* n , door hel g meentebest uur: delevering 

van 40,000 (klinkets, tegen 25 Maart; 200 M« goed 
gehard lei lioiid-gnnt. tegen 1 Juni. 

Iiin-il..-, h febr. 
'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van financiën: 

het onderhouden van- en liet doen van eenige heistel
lingen aan de gebouwen op bet Buitenhof, te '—Bage, 
waarin gevestigd zijn de kantoren van de bvpotbekeu en 
het kadaster, ged, '81. '82 en '83. Iul. bij den ingenieur-
architect voor de Landsgelmuweti. te 's-llag len boold-
opzicl.ler .1. A. Weinberg. Aanw. 7 Febr.. te 10 uren. 

Wneio.il.i- . V) Kelir 
'•-Hage. te (2 uren. door het ministerie van water

staat enz., ten dienste der Slautsspoorw.: lo. het maken 
van de aanlehaan, de kunstwerken, deu bovenbouw, de 
overgangs- en eeuige undere werken, van deu spoorweg 
Tiel—Ki•stèren. Iul. hij den eerstaanw. ingenieur le 
Gorinchem. Aanw. 31 Jan. en 1 Febr., telkens te 11',, 
men. Raming ƒ331,000; SO. het maken van gebouwen 
en eenige andere werken op de ballen Hemmen eu Val
burg. Inl. bn den hoofdingenieur, te Arnhem. Aanw. 31 
Jan. en 2 Febr., telkens te 11 uren. Raming ƒ 105.850. 

Zaterdag, IS l'i-br. 
Lemmer, ter secretarie van het waterschap Zeven-

Grietenijeu-en-Stad-Slooieii: lo. liet verhoogen en verzwa
ren van den zeedijk, nevens de Teute 1sterkolk. over de 
lengte van 775 M. Raming /OlMMKI; 2o. hel verhoogen 
en verzwaren van eeu gedeelte zeedijk op Laimn>-rtsoord 
ten oosten van de Lemmer, lang 45(1 M. Riming / 12.760-
Int.: voor no. 1 bij den opzichter II. Linking, en Von uo. 
2 bij deu opzichter K. S. vau Andringa. heiden te Lemmer. 

IMlisilMg, IA IVIir. 
'«-Hage, le 1 uur, door het ministerie van financiën: 

het onderhouden van- en het doen vau eenige herstel
lingen aan het gebouw, waarin gevestigd is het kantoor 
van de hvpothek n bet kadaster, te Maastricht, ged. 
'81, V en '8.!. Iul. lui den ingenieur-architect voor de 
Landsgebouwen, te 's-llage en den hoofdopzichter G. Ij. 
Wijiidels ,1e Jongh. te Amsterdam. Aanw. 14 Febr., le 
'J men. 

Ilandrritig. 17 l'ehr. 
irnliem. te 1 uur. ten kantore der gemeentelijke gas-

fubriek: de levering van Ö.fWU 1100 KG. Kngelscheg.iskiilen. 
later le kepaleu Ualniii. 

Leen warden i het van-liiunen-verven van de Harmonie. 
Bestek ligt in de kleedkamer van het gebouw. 

illiMiji van Aaiibt'Sletlinzfii. 
Haaotrlrhl, 3 Jan.: het onderhonden van-en het doen 

van eeniL.'e vernieuwingen en heistellingen aan de gebou
wen der Rijks-hoogere burgerschool le Roermond, ged. 
'81 en '82: Ingek. 2 bilj., uls: 
J. R .uleaux. te Roermond, ƒ8878 
J. Delsiug, n idem » 2*14 

Deventer, 3 Jan.: het vertimmeren van eeu huis op 
het Groote Kerkhof aldaar. VOOT G. Rond; minste insehr. 
Was A. Feberwee, te Deventer, voor ƒ 1U'J». 

Nualeren , 5 Jan.: het leveren van school meublement: 
a. voor de afdeeling Sustereti: ingek. 12 biljetten, als; 
.1. II. Metrum. te M.iashracht, / I 7 D 0 
G. Christus > Helden, > 27'i8 
W. Reijueti, . Roermond, • 27<>0 
Fr. Heggen, • Sustereti, » 2540 
A. Siebet, . Sittaid, • 2340 
B. Meijeis, „ Nicuwstad, » 2348 
G. Beek iu, • Sittard, » 233.1 
W'. Verhoeket » Roermond, » 2318 
M. II. Jansen, » Beoiel. 23110 
.1. Klein. i Sittard, » 22U5 
A. Honei, » Maastricht, I 2200 
J. II Krcesch, » Beek, • 2(64 

b. NOT de afdeeling Dieteren; ingekomen 0 bilj., als: 
W. Beijncn. te Roermond. f 1121. 
M. B. Jansen. • Beesel. * 940. 
Fr. Heggen, • Susteren, » 016. 
A. Honei, » Maastricht, • «00. 
J. Klein. • Sittard, » 8U5. 
J. II. Freesch, • Beek, • 81X1. 
J. Litii|ieiis, , Sittird, » 857. 
A. Lehaen, | idem l 847. 
G. Beckus, • idem » 833.83 

lirenlngen 5 Jan.: het doen van eenige verbouwingen 
San de behuizing van II. Wijhrandi. onder beheer van den 
architect N. W. Lit; ingekomen 11 bilj.. als: 

I. NijenhuK ƒ 1300 
K. W'. Wietzema, l 1240 
E . Peters, «1154 
J. tuiser, * looi 
J. Heling, » 1080 
K. Balk, •. lu-;» 
N. Mulder, • 1075 
G. Iliiiriehs, » 1026 
D. F. KoltholT, t 081 
J. II. Mulder, » 074 
Ph. Hendriks, . 800 
gegund. 

Arnhem. 5 Jan.: het verbouwen van het perceel iu de 
Bakkerstraat wrik D, no. 8. onder beheer van dc archi
tecten Van Gendt en Nieraad; ingekomen 0 bilj.. ah : 
G. J. HoagSjrSi te Arnhem, ƒ 0OU8. 
W. A. R. Kok, > idem > '.m-lh. 
Tb. Putman, .. idem i W044. 

i. Post, te Arnhem, ƒ 9000. 
D. Nijvelt, • idem * 8UH4. 
II. Heuvels, • idem > 8830. 
O. Liefting. i idem * 8700, 
II. van de Sand, > idem * 8750. 
A. cn Ef. W. van Dealen, » idem • 7444. 
gegund. 

Kle ie rakerke , 5 Jan.: het gedeeltelijk afbreken en 
wederopbouwen der Herv. pastorie ingek. 5 geldige bil
jetten, als: 
J. J. Willemse. te Middelburg, / 4500 
A. 0. Kraaiiier, • Arnemuiden, » 37M) 
J. K CriICQj, • idem 1 8765 
A. Barentsen, • Middelburg, • 3538 
gegund. 

Leeuwarden. 7 Jan.: het onderhouden van- en het 
doen van eenige vernieuwingen en heistellingen aan de 
gebouwen der Rijks-hoogere burgerscholen lo. te Leeu
warden, Zo. te Heeren veen; minste inschr. waren; lepere. 
P. Boermans, te Leeuwarden, voor /'288H; 2e pere. J. G. 
Brouwer, te Heeren veen, voor /' 22110. 

rircrlil 8 Jan.: lo de uitbreiding van standplaatsen 
voor vee op het Vredeiiburg; ingek. 10 bilj., als: 

J. A. van Straten, ƒ 2453 
A. Groenendijk, l 22fl0 
W. v. d, Broek, s 2175 
II. Willems, . 2150 
W. A. G Jansen, • 2129 
J. Fruitier, » 2120 
II. kt de Kotr, > 2017 
C. Hollander, » 2000 
P. Leenden, • (963 
J. Krachten, • 1947 
gegund. 

2n. bran Iwaterleiding in de Maliebaan; ingekomen 5 
biljetten, als: 

P. I nden, 1 4»«3 
C Holluider, ƒ 3625 
J. Krachten, » 3457 
J. Fruitier. 1 2965 
II. M. de KolT, É 2922 
geg en 1. 

NteenwIJk. W Jan.: liet houwen eener school voor 3M 
leerlingen, met overdekte speelplaats enz., onder beheer 
van den arcbitecl H. Wesstra .Ir: ingek. 19 bilj.. al*: 
G. A. Ilejdstia, te 't Meer. f 89,400. 
W. F. Raasveld, » 's-llage, • 39.900. 
K. M- R 1. « idem 3w".>. 
A. Stigler, 1 idem » 38>00, 
A. Groenendjjk, » Utrecht • 38.400. 
P. S. Reisma, » Menaldum. » 87.742. 
.1. Pükstra, » Bergum. * 36.fib'tl. 
.1. l i . Hofman, • Blesse, . 35.375. 
K. J. Kalt. » Draterp, 1 85.200. 
k. .1. Kenning, • Ternaard, • 35.112. 
i ' . Eek hardt, 1 Almeloo, » 84,089. 
.1. Witzund, • idem 1 84,900. 
E. Grncnink. 1 Steen wijk, 1 34,471.68 
.1. K. van Dijk. » Ternaard, n 34,370. 
ti. J. Abeisnn, n Steen wijk, » 34.333. 
T. II. van Kijk. » Lippenhuizen, » 33,820. 
S. W. de Boer. • idem 1 32,740. 
h. .1. v. d. Schaaf, 1 Terhorne. . 83,130. 
I de B -t-, • Steenwijk, 1 31,340. 
Raming » Se\S00, 

t'lreeht. B Jan.: lo, hel onderhonden van- en bet doen 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen 
der Rijks-hoogere burgerschool aldaar, ged. '81 eu '82; 
minste inschr. was A. .1. Gronert, te Utrecht voor ƒ 17'WI. 

2o. idem idem aau de gebouwen der Rijksveeartsenij-
school. ged. '81 en 82; minste inschr. wasA.J. van Manen, 
te Utrecht, voor f 0700. 

Kroningen, s Jan.: bet vervoeren en verwerken van 
grond van de gemeentegronden ten oosten naar die (en 
westen van de Nieuwe Boter ingest raat; ingek. 3 lulj.. 
namelijk nor ƒ7360, ƒ6350 cn, van W. de Jong. te 
limniugeii. ƒ581.5. 

Mrlieanheten. 10 Jan.: de bouw eener kerk met 
kosteiswoning, voor de Retuonstrantsche geiueeiit'1, onder 
beheer van den architect L F Redeker; ingek. 14 bilj.. als: 
(i. II. Rubers, te Pa|iendrecht ƒ 91199 
A. I.angejan, 1 Kralingen, n 9284 
P. Rund. » Gouda. | 9000 
J. Maasland, • G-uidriaan. 1 8543 
J. W. de Jong, • (iotida, » 8488 
C. H. de Pater, > Schoonhoven, » 8397 
J. Liikletnt. » jd. • 8303 
G. R. Kuvlenburg, « |id. • 8289 
H. J. Nederhorst, • Gouda, • 8288 
B. v. Wnuerden, 1 id. • 8125 
Wed. .1. Stam. • X. Lekkerland, » 7995 
W. I'. B' i ihl . • Gouda. » 7900 
lab. Teenw, 1 Polsbroek, » 7850 

eu l i . den' lasten j " Nieuwpoort. 1 7399 
geguud. 

Zilt Rammel, 10 Jan.: het bouwen van een kantoor
gebouw voor notaris |{. van de Werk in de Tolstraat te 
Zalt-Bmmiel, onder beheer van den architect VV. van 
I-ookereii Campagne: ingek. 3 bilj.. als: 
IL A. Kaasjager, Zalt-Bommel, ƒ 2144 
Gebr. Nets. idem • 1998 
H. van Boort idem > 1032 
gegund. 

Amsterdam. 10 Jan: het veranderen van den onder
houw vau de Kraanhrug, over de Wijkervaurt te Bever
wijk, viKir de Hollandsche IJzoren-spwwegiiiaatseliappij ; 
minste iuschr. was A Groenendijk, te Utrecht, voor ƒ Ww) 

Weer, 10 Jan.; het ufhr'ken van den ouden- en het 
bouwen van een nieuwen toren met voorgevel naar de 
plans en onder leiding van den architect F, Brouwer, te 
Coriijiiui; EneSS. 10 bilj., als: 
S. D. v. tl. M-er, te Drogeharn. ƒ 6995 
A. C. Bakker en 

S. F, l let tuia, 1 Beetgum, » 8711 
W. A. de Rapper, » Arum, » 6IÏ45 
M. U'lwerda, .> II IJ urn, 0 fU'.i.i 
I. i ' -I » Berlikum, * 6486 
S. Reisma. 1 Mmnertsga, » tl2i0 
W. 1'. Nieuwetihuis. • Berlikum. • 6150 
D. G. Kenning, > St.-A11 na-parochie. » 5770 
A. J. v. d. Meij. » Bcrlikuiii. . 5734 
K. G. kenning, » Ternaard, • 5638 
gegund. 

Len iiischiijvingbil|et nog ingekomen, doch moest wegens 
onvolledige inschrijving terzijde wonlen gelegd. 

T*iim. 11 Jan.: het afbreken der oude huizing en 
schuur en bouwen van eene stelphuizing op de Pastorie-
zathe. aldaar; iugek. 12 bilj., nis: 
M Schotanus, te fiizem, ƒ69114 
B Brsakseaa, » Leeuwarden, B 6745 
H v. r|. Valse, » Kubaard, • 6700 
1'. Bruiiisino, • Acliluin, > 6446 
11. van Keimpema. » Mitiuertsga, 1 6250 
G. Schiiiii'inuns « Wittnai-suin, • 6149 
ti. Brouwer, • Fr.ineker, » 6954 
.1 Veeiistra. • Suameer, » 6941 
D. Wettei-aien, » St-Jacobi-parochie, » 5275 
I Dijkstra, •• Tzum, • 8157 
S v. d. Meer, . idem 1 8120 
W. de Groot, » idem •> 5090 
esgand 

Zwalle, 12 Jan.: het ophoogen van de geprojecteerde 
straat van het Stationsplein naar de Zeven Alleetjes; 
ingek. 8 hilj.. als : 
W'. J. v. d. Haar. te Wilp. ƒ6100 
T. W. Bonte, • Amersfoort, » 4891 
J. Willighagen. » Zwolle, • 4690 
0. Muller. !> Hattem, » 3950 
F Schaufele. * idem • 3888 
A. Blocks en Ü. Bruins. „ Zwolle, I Ss69 
L. Knok, * item » 3862 
J. Gmlleman, 1 idem l 3820 
gegund. 

Purmerende. 12 Jan.: het herstellen van een bouw-
srhuur met woning in den flout rakpolder, nabij Halfweg, 
vnor I), Schoen, onder beheer van den architect II. P. 
v. d. Aardweg; ingek. 12 bilj., als: 
P. Meid. te Hoiilrakpolder. ƒ 2300. 
P. J. Vuil Micrlü, > Sloten, » 2298. 
P. van Kssen. » Halfweg. » 2287. 
H. de Groot, » Kuullendam, » 2260. 
A. Pet, > Purmerende, B 2188. 

W. Butauboer, 
i J. A. Kaub, 

II. de Bree. 
W. Groenovcld, 

f Jb. de Vries, 
W. Coupés, 
Jb. Rand. 

S Sehagerhrtig. ƒ 1975. 
. lloutrijk-eii-Polanen, » 1892.50 
1 Haarlemmermeer, » 1770. 
> idem . 1710. 
.1 Purmerende, . 1699.70 
• Halfweg. 1 167'j. 
» Purmerende, • 1048. 

Berichteo en mededeelingen. 
B U I T E N L A N l i . 

— Vóór eenigen tijd behelsden vele nieuwsbladen 
het berichl, dat de burgemeester van Athene nan 
den lord mayor van Londen tic tijding gezonden 
had, dat een Mini'i'va-beeld van Phidias was opge
graven. 

Dit bericht trok nuiuurlijk algemeen de aandacht; 
het vond bij velen weinig vertrouwen. Uit Weenen 
en Berlijn werden inlichtingen gevraagd aan Dr. 
Ulrich Kohier, directeur van bet Duitschc Archeo
logische Instituut te Athene. Deser dagen antwoordde 
deze volkomen betrouwbare en deskundige man met 
het volgend telegram: 

i t let zuoeveti gevonden Athene>beeU is een in alle 
hoofd/aken getrouwe kopie van de Parthenos van 
Phidias (dus vun bet uit goud en ivoor vervaardigd 
beeld op bet Parthenon) en is een meter hoog. De 
godin leunt met de Imker hand op het schild, achter 
hetwelk de slang zich verheft; op de rechterhand 
drangt zij de Niké (hel beeld der Overwinning). Een 
zuil dient tut steun der rechterhand. De luns en 
de reliefs op het schild 011 de basis zijn weggelaten. 
De indruk van het geheel is buitengemeen harmonisch, 
de uitvoering der détails verraadt, dut het gemaakt 
is in den Romehischen tijd. De gelautsvurm doet 
den geest van het oorspronkelijke vermoeden. Het 
werk maakt op den toeschouwer gelijken indruk, 
als de middelmatige vertaling van een voortreffelijk 

! gedicht op den lezer. De vond is voor de weten
schap van groote beteek en is, omdat men nu voor 
't eerst zich eenigszins eene voorstelling kan maken 

• vun het meesterwerk van Phidias, eu hangende vingen 
j over details der voorstelling en compositie definitief 

j zijn opgelost." 
j Bet belangrijkste van dezen vond is dus, dat men 
i een marmeren kopie van één meter hoogte heeft van 
i het beeld, dnt 12 meter groot was. Wel zijn er 

van dit kunstwerk aibeeldingen bekend; er we ide r 
[ o. a. een te Athene gevonden, waarvan het museum 
; te Berlijn een gipsafgietsel bezit; maar deze zijn 

kleiner eu zeer gebrekkig. Humbug was het, voor 
Phidias' eigen werk dit beeld uit tc geven. 

— De algemeene vergadering tier Fransche nrtisten, 
waarover iu het nommer vnn 1 Januari gesproken 
wenl, heeft den 1 2 d ' n dezer maand te Parijs plaats 
gehad; zij hield zich onledig met de verkiezing van 
de commissie, ann wie het ontwerpen vun een re
glement voor den aanstaanden Salon sal worden 
opgedragen. Feu buitengewoon groot aanlal altisten 
was opgekomen, om deel te nemen nau de verkiezing. 
Tegen I '/.2 ure 's namiddags was de stemssal in het 
Nijveiheidspnleis gevuld. Er waren eeue menigte 
eandidaten-lijsten; voor de schilderkunst niet minder 
dan twaalf, en voor de beeldhouwkunst zeven. In 
tie meeste voorbereidende bijeenkomsten hebben de 
artisten de noodzakelijkheid betoogd, om de candi
daten de volgende beginselen als gebiedend voor te 
stellen: 

Openbaarmaking van het procesverbaal der zit
tingen van de jury. 

Openbaarmaking van de stem, tlie elk lid der jury 
heeft uitgebracht voor de bekroning. 

Toewijzing der eeie-medaille bij algemeen stem
recht der exposanten. 

B I N N E N L A N D. 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 
vau Nederlandsen Oost-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen : 

bij den dienst tier Staatsspoorwegen op Java , 
benoemd: tot ingenieur l e klasse, de ingenieurs 
2e klasse l l . A . J . Snethlage en IL H.J.Spanjaard; 

bij het Kadaster, verplaatst: vnn de sectie Tjian-
djoer naar bet bureau van den bewaarder van het 
kadaster te Soerabaia, de adjunct ktndmeter3e klasse 
A . A . Bertllng; 

bij het boschwezen op Java en Maloem, over
geplaatst : van de residentie Soeiakarta naar het 
buschdisti iet Toehaii—Budjuiiegoro , de opziener l e 
klasse Ch. .1. F. Speet: van hei boschdistrict Toe-
ban—Budjonegoro naar tie residentie Soei akarta, de 
opziener 2e klasse M. Honig. 

— De Staatscourant no. 10 bevat de statuten 
der Sederlandeche Bell Telephoon-Maatschappti, 
goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 December 
1880. Met kapitaal dezer vennootschap wordt be-
p.ald op ƒ Ü00,H0O, verdeeld in 000 aandeelen van 
ƒ 1000. in dit kapiiaal wordt deelgenomen door 
de heeren: C. Fellinger 25 , Mr. M . C. van Hall 10, 
A. de Browne tie Tiége 0 3 , VV. Rtiys 2 0 , II. .). 
Rouws 10 , L . dc Groof 6 5 , de «International Bell 
Telepbon Company l imited ' 2 1 0 , Mr. T. M . C . 
Asser 10 , Dr. II F . R. Hubreeht (Directeur) 155 
aandeelen, samen uitmakende ƒ 000,000. 

— Naar men verneemt zijn zestien perceelen bouw
grond, behoorende anti de domeinen en gelegenten 
noorden vnn Scheveningen , tusschen het knnaal en 
den watertoren, door de Regeering aangewesen nis 
het terrein waarop een cellulaire gevangenis zal ge
bouwd worden. 

— De heer J . van de Bergb, rijtuigfabrikant, 
heeft, nnar lit Vaderland verneemt, het recht 
verkregen om de stooni-oinnibussen in Den Haag naar 
het systeem van den heer Cuiivveuburg te vervaar
digen cn iu den handel te brengen. Reeds heeft die 
fabrikant een dier omnibussen m de maak, waarvan 
de machine zal vervaardigd worden nau de fabriek 
van de Gebrs. Storck en Co. , te Hengeloo. Andere 
zijn reeds besteld. 

A m s t e r d a m . Het volgende adres is aan deu 
Gemeenteraad verzonden: 

«Geven met verschilIdigd.'ii eerbied te kennen: 
• D. en P. Kievits, expediteurs, en P. Q. Bruij-

nings, koopman, beiden le Amsterdam, 
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«dat zij wenschelijk achten , dat het vervoer van 
personen langs paardenpoot wegen binnen de gemeente 
aan verschillende ondernemers worde gegund , tegen 
eene billijke retributie en voor niet langen tijd opeeni; 

•dat zij aan uwe Vergadering verzoeken: dat zij 
besluite voor rekening der gemeente te leggen de lijn 
Dam-Plantage en aan het uiteinde daarvan eene re
mise voor tramwagens te bouwen . om bij die lijn 
te verpachten. 

o/ij bieden aan, de exploitatie van die lijn voor 
tien jaren OfeT te nemen, met bijlevering van in 
behoorlijken staat zijnde tramwagens cn paaiden, 
tegen eene uitkeering van 20 pCt. van de bruto-
ontvmngeten op die lijn. 

»Zij verbinden zich, wanneer het verkeer zulk-ge
doogt . elke vijf minuten van beide uiteinden een 
tramwagen te doen vertrekken of zoo meer als het 
vervoer noodig maakl. 

wZij veroorloven zich u te doen opmerken, dat 
hij eene exploitatie gedurende 11 uren per dag, niet 
een gemiddeld vervoer van 10 personen per r i t , de 
opbrengst zou zijn 14 X 24 ritten, .'(36 ritten per 
dag , a ƒ 0 , 2 0 voor de gemeente, maakt per dag 
ƒ « 7 . 2 0 of per jaar ƒ 84,5*8. 

»Zij verbinden zich niet meer dan 10 cent per 
persoon voor het vervoer te berekenen. 

»Hetwelk doende, enz. 
Hij dit adres is de volgende toelichting gevoegd: 
• Ondergeteekenden stellen zich voor , dat wanneer 

hunne offerte wordt aangenomen, het principe zal 
ingang vinden, dat tramlijnen behooren bij de tegen
woordige e'ischen van het verkeer op de hoofdwegen 
in de stad, eu omdat eene exploitatie daarvan slechts 
lijn voor lijn aan een ondernemer zal kunnen worden 
gegund, eene offerte als thans gedaan wonlt . aan
nemelijk zal geacht worden. 

«Hun eigenbelang waarborgt eene nette en vol
doende exploitatie. 

I). & P. KlF.VITS. 
P . C. BatnJKlNGS." 

— In de vergadering der deelnemers in het waar
borgfonds voor de rechtstreek se hc vaart tusschen 
Amsterdam en New-Vork , door de Koninklijke Ne
derlandsche Stoomboot-mnaLschappij te ondernemen, 
is eene Commissie benoemd van vijf leden, om de 
Directie met advies terzijde te staan en de jaar
lijkscbe rekening en verantwoording op te nemen. 
Tot leden dier Commissie werden benoemd de heeren 
Adolph Iloissevain, M . P. Pels, P. E . Tegelberg, 
F. C. Tromp en S. II, Zeverijn. 

— Blijkens eene in dit nommer voorkomende 
advertentie heeft het Bestuur der Maatschappij tot 
bevordering der Bouwkunst zich geconstitueerd en is 
de heer C. T. J . I.ouis Richer, bouwkundig ingenieur 
tc 's-Gravenhage, tot secretaris benoemd. 

— De voordracht van het Gemeentebestuur, om 
aan de Amsterdamschc Omuibusmuat schappij gedu
rende een tijdvak van veertig jaren concessie te ver
leenen, ontmoet meer tegenkanting dan aanvankelijk 
gedacht werd. De aanvragc-Sanders was oorzaak, 
dat het nemen van een besluit uitgesteld en een 
nader ondenoek noodzakelijk geoordeeld weid en de 
voorstellen der heeren Kievits en Hruijnings, die 
wij hierboven mededeelden, geven een krachtig wa
pen aan de tegenstanders dei' concessie. Men zij 
echter voorzichtig de rentabiliteit eener onderneming 
niet naar eene enkele lijn af te meten en bedenke 
dat de wijze van exploitatie ook veel ter zake doet. 
Nu men eenmaal de overtuiging heeft, dat de A m 
sterdamsen? Omnibusmaatschappij aan alle billijke 
eischen voldoet en op degelijke wijze exploiteert, ver
dient het overweging zulk een lichaam een monopolie 
te schenken. 

— De plechtige uitreiking, door den Minister van 
Waterstaat enz., der medailles, behaald op de jongste 
Engelsche zuiveltentoonstelling, r.al geschieden op 
Vrijdag 11 Februari, in de groote restauratiezaal 
van het Koninklijk Zoologisch Genootschap. 

s B o s c h . Aan den heer Woltering is op zijn 
verzoek eervol ontslag verleend als directeur dei'am
bachtsschool te 's-Hertogenbosch, en in zijn plaats 
benoemd de heer L . C. Hesenmans, architect der 
cathedrae! alhier. 

Leeuwarden. Aan den heer S. E. Ondschans-
Dentz is door de betrokken gemeentebesturen ver
gunning verleend tot aanleg van een |iaardensi>oorweg 
tusschen Winschoten en Stadskanaal. 

Haarlem. De Gemeenteraad beeft benoemd tot 
opzichter der gemeeiitereiniging den heer J . Verkoren, 
alhier. 

Zutfen. De Gemeenteraad heeft aan de ver
eeniging uPicturn", ten behoeve van dc in Apri l te 
houden tentoonstelling van schilderijen, een subsidie 
van ƒ 1 7 0 toegekend, ondei'voorwaarde, dal één dei-
uit te reiken gouden medailles zal worden aangemerkt 
als geschonken door de gemeente Zutfen. 

Tilburg. Het bestuur van den stoomtramweg 
Tilburg—Waalwijk heeft zich geconstitueerd. Als 
directeur treedt op de heer J. van den El /en , in
genieur alhier; air. commissarissen de heeren Jhr. Mr. 
J . B. Verharen, inspecteur van het lager onderwijs 
te 'a-Bosch, J . F. Janssen, burgemeester alhier, eu 
A . de Keneditty, commissionair in effecten te Am
sterdam. 

Hoorn. Aan de heeren KruyfT c. s. is concessie 
verleend tot het aanleggen van een stoomtramweg 
van hier naar Knkhuizen. 

D e l f t . De Kamer van Koophandel en Fabrieken 
wil zich in betrekking stellen inet de Kamara, in die 
steden, waar gemeentelijke gasfabrieken zijn gevestigd, 
om de quaestie te liehandelen of die fabrieken, ten 
nadeele van de gasverbruikers, aanzienlijke batige 
saldo's in de gemeentekas mogen doen vloeien. De 
Delltsche Kamer zal voorstellen, dat elke Kamer twee 
leden zal afvaardigen, om in een bijeenkomst, op 
nader te bepalen tijd en plaats, die aangelegenheid 

te bespreken. 
Hemelum. Tot gemeen te-architect vnn Hemc-

lumer-iHdephaert-cn-Nooidwoldc is benoemd du heer 
T. .1. van der Meniën, alhier. 

Nieuwe-Pekela. De Oerneanleraad heeft met 
algemeene stemmen besloten , den heer Oudschans 
Pentz te Leeuwarden concessie te verleenen tot den 
aanleg van een paarden-traiulijn Winschoten—Pe
kela— Stadskanaal, ondei' genot van vrijdom van tol. 

Varia. 
Lengte-liggers van cement beton-steenen. 

De ingenieur I ipken wil deze voor spoorwegen 
bezigen. Zij zijn veel duurder dan bouten , maar 
goedkooper dan die van Hilf. Zie verder Woch f. 
Arch. u. Ing., ! 880 . bl. 247. 

Vernietiging van lood door mortel. Te 
Wintertime, in het Zwitserschc kanton Zurich, 
wenlen hij het herslellen van electrische uurwerken 
de looden buizen, waarin de koperdraden besloten 
waren, bevonden in een mssig-witte poreiisc massa 
te zijn veranderd. Een chemisch onderzoek deed ze 
kennen als loodwit (basisch koolzuur lood). Een 
reeks proeven gaf tot uitkomst, dal looden platen, 
in aanraking gebracht met kalk- en ccmentmoilels, 
een verlies in gewicht lijden, terwijl gips en krijt 
het lood niet aantasten. Men bcscherme dus bet loot 
in werken, die mortel bevatten, door een hulsel van 
gips of leem. Kukelen echter schrijven het opge
merkt verschijnsel toe uan bijzondere eigenschappen 
van den gebezigd en mortel. 

Tegels uit kalk en slakken var hoogovens 

worden thans te Parijs aangewend VOOT groote werken. 
De slakken wonlen fijngemalen, met kalk gemengd 
en daarna in een vorm geperst. Zij hebben 
een vuilwit aanzien, dat eenigszins naar het groene 
overhelt; daarentegen zijn de randen levendiger ge
klemd; het geheel levert een liehaaglijken aanblik 
op. Zij zijn zeer hard en, voorzoovcr men er reeds 
over oordeoien kan , neemt hun weerstandsvermogen 
op den duur toe. De prijs is aanmerkelijk lager 
dan die van gewone tegels. 

Trottoirvloeren van kunststeen schijnen 
tegenwoordig in Engeland iu mededinging te lieden 
tegen de tot dusverre gebezigde bouwstoffen. Te Chelsea 
(Londen), waar een groote behoefte aan duurzame 
trottoirs bestaat, is, op last van liet gemeente
bestuur, een straat in vakkeu van honderd yards 
lengte verdeeld geworden en van vijf verschillende 
vloeren of plaveisels voorzien, om na nauwkeurige 
waarneming de beste manier te kiezen. De hieronder 
genoemde bouwstoffen werden gebruikt: te) asphalt, 
dik 2.54 c . M . ; 2e) gewone Yurkshire-platcn, dik 
7.02 m . M . ; 3e) pateiit-l'erumite steen; 4e) patent-
Victoria-steen; 5e) Theems' kiezelzure steen. 

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 i * i | < l a B - - n v o n « I n « - « < - n u r e n 

worden adver ten t i ën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën, 

Departement van Financien. 

L A N D S G K B O U W E K . 
De Minister van Financiën maakt hekend, dat de 

aanwijzing der werken begrepen in de op 15 Fe
bruary e. k. te houden aanbesteding van het onder
houden van- en het doen van eenige herstellingen 
aan hel gebouw, waarin gevestigd is het kantoor 
van de hypotheken en het kadaster te Maastricht, 
gedurende'de jaren 1881, 1882 en 1883, zal plaats 
hebben op Donderdag den lOden February 
e. k. des voormiddags te 9 ure 

'« Graven ba gr, 12den Januarij 1881. 
Voor den Minister, 

be Secretaris-Generaal, 
BARTSTIIA. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E R O O I E R 2 8 . 

L U I K . 
Eigenaar, en exploitanten van HARDSTEEN- on 

ran K E U E N Q R O E V E N . 

M A A T S C H A P P I J 
I 'T 

BEVORDERING llt.lt BOUWKUNST. 
HET HKSTUUIt der MaatachappU tot bevordering 

der Bouwkunst heeft lie eer mede te tleelrn: 
l o . ilnt het zicli in /ijn,. Vcrj-'iiili'iinj,' van'2KI tr

am ber 1880 heeft ineonjUtaeerH nis volgt: 
C. MUIJSKEN, Voorzitter. 1 1 S 
P. J. H C U Y P E R S . timier-Voorzitter. 
N. R E D E K E R BISDOM, Penningmeester, 
E. G U G E L . le Detft 
J. R. D E KRUIJPP, te Amsterdam 
J. P. M E T Z E L A A R , te '» Gravenhage 
Th. SANDERS, te Amstenlam 
J. W. SCHAAP, te Leiden 
H. P. V O G E L , tc 's Qratenhage ; 

So. ilnt in diezelfde Vergadering benoemt! is als 
Seeretinis de Heer C. T. J. LOUIS RIEBER, 
Bouwkundig Ingenieur. 

Amsterdam, Januari 1881. 
l'oor het Hestuur voornoemd, 

C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
C. T J. LOUIS RIEHEIt , Secretaris. 

AANBESTEDING. 
IIKT DIJKSBESTUUR VAN H E T W A T E R S C H A P 

UK Z E V E N (1KIETENIJEN r.s S T A D S L O T E N T E 
LEMMM, m l bij enkele inschrijving aanbesteden; 

1. Het verhoogen en verzwaren van den 
Zeedijk nevens de Teroelsterkolk. 
over de lengte van 775 Meter 
Geraamd kostenbedrag f 69000. —, 

2. Het verhoogen en verzwaren van een 
gedeelte Zeedijk op Lammertsoord 
ten oosten van de Lemmer, lang 
450 Meter. 
Geraamd kostenbedrag ; 12760.—. 

Gedrukte bestekken dezer werken zullen zoo spoedig 
mogelijk veiktijgha.tr wonlen gesteld ter Secretarie 
van genoemd Waterschap te Lemmer. alwaar tie 
insrlnijviiigsliiljetten franco tintelen wonlen ingeleverd 
vóór of op den 13 Februari 1881. 

Inlichtingen omtrent deze werken kunnen «orden 
verkregen, voor ilat onder no. 1 bij den Opzigter 
II. H ' I K I N G , en onder no. 2 bij tien Opzigter 
K . S. V A N A N D R I N O A , beiden te Lemmer. 

Lemmer, den 1:) Januari 1881. 
liet liijlisbestiiur voornoemd, 

S. S. K L 1 J N S M A , Voorzitter. 
S. S P A N N E N I I U U l j , Secretaris. 

Tegels voor Morren 
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 MEK DEEDING 
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 Mitw & ('". 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. J . o o n . 
F i r m a A X T . D E W I L D , 

Scheejimakershaecli .V". ti'2 en Jufferstraat .V". jjti. 

R O T T E R D A M . 

T E K O O P . 
Met I Mei DI eenhr aan era tier nieuw aan

gelegde Straten nabij hel Stnliiiu te Xijmeifcn :i 
bijna voltooide WOONHUIZEN, met TUIN en 
V E R A N D A H , bevattend, elk 5 ruime en 4 kleinere 
K A M E R S , K E U K E N , K E L D E R cn PROVISIEKA
MER, voorzien van G A S - cn W A T E R L E I D I N G , ge
nietende vrijdom van grondlasten tot 1888. 

Allies met franco brieven onder letters W W aan 
tien Boekhandel van II. C. A . TI I IEME tc Sijmetjen. 

H. & J. SUYYÉRT" 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUnndnv.be 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 bekende typen 

en reparatien aan Iteslnuiule K E T E L S worden in 
ilett kortst tnogelijken tijd gelevenl en uitgevoerd. 

P 
M O Z A 1 I C K -

A R K E T V L O E R E N 
en vorglaaade geflgureerdo Te

gels, voor Muren en Decoratie. 
DE L I N T & O . . Haringvliet 7, Rotterdam. 

roor licht en zwaar loopend werk , alsook voor het 
smeeren van .Stuomcyliudcrs bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
ui iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

a V l j » - < M i i o « » n Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
S . V \ D « C K . TE FÊlbMES. FIANUUL 

ZILVEREN MEDAILLE 
WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 

Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 
J. J. S A N D . Wijnhaven 7ü liotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S eu TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregiieiiiilies). 

Ilni-khaii.tt.-l .1011. l i . STKMI.EIt C z . , AiiiMenlain. 
A'oml oon de fiers: 

Bouwkunstige Studiën 
DOOR 

A. W. WEISSMAN. . . . ƒ 0 . 9 0 . 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

TAN f Alt II TIJ 
Nalnurl. Asphalt van: 

A M S T E R D A M J T M I ' J r T I L D E T B ITERS 
HtllHi-H . V . 3. , / L - i ï l J B n e U r l Z W I T S E R L A N D . 

GMMprimcrde AspkiHwegM M dilo llorsdivloi'mi. 
Werken in Vsphall-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-liinks, Houtvlot-ren, kelders, 
kolf- en kegelbanen, Winkel- en Misazjjnvlonrn, Gangen. Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, Itetoii-I'undeeringen, Stallen enz. enz. euz. 

Zindelijk. Vocht werend, Ondoordringbaar, Gwaaswcrrnd. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
aan het Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , Amsterdam. Ih [lirecteur, 

W. PATON WALSH. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond te .ërnhem met Mttploma ten draad. 

APPELBLOESEM, KOODE, GELE, BLAUWE, HAUDGUAIJWE E N GRIJZE KLEUKEXHOIJOENDE METSELSTEENEN, PKO-
t'ILSTEENEX iu alle «ewensclite PROFIELEN, PARKETVLOEREN, RIOLEN , BUIZEN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke b|j den bouw yau Huizen, Kerken enz. gewoonljjk van steen worden aangewend, in H V e V H T -
/ \ M I « t | l i ; > en ook in IMIII T I , A V I . - I F T I K V I ' 

(iruotkandel in le qualiteit PORTLAND-CEMENT merk . S T E R N " van T O E P E F E R , ( J R A W I T Z Si C'. te Stettin; Ksttmr, B K V A N Ss S T U R O E ' S enz. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazalt-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen « n Belgischen S t e e n , 

Straatkeien, Portland Cement, 
KALK, BKUISSTEEN, VUURVASTE STEENEN, ENZ-

Sieuwehave» N.ljjde 55, l l o t t i - r d n m . 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie vnn tie 700 gunstig liekentle 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & I J K 1-ANGLE. 

Zie Re Opmerker van 30 October en 13 No
vember 11. 

II. IIOLSIiOKIt, le Arnhem. 
i s « * . Z i l v e r e n U e r i n i l l e v o o r W n t e r -

p H N - l n n t r u i n e n t e n . 
I*»71i>. H o e a r n t e o n d e r n r 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 m e e t - l n n t r u u i e n t e n . 
Voorts: B A l t U - 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 P B A L A N 8 E N , enz. enz. 

Gedrukt hij G . VV. vnn tier Wiel & Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N". 4. Zaterdag 22 Januari 1881. 

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 .1 maanden of 
wel bij vooruitbetaling aai gulden per jaar. Afzonderlijke noiumer» bij voor-
uit'j' -ti Ui tig 15 cent. 

Alle stukken en a d v e r t e n t i ë n te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiën van 1—5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 cent vonr eiken regel 

plaatsruimte en 10 rent voor een bewijsnummer. Advertentiën voor het bui
tenland cent per regel. 

BEI1ICIIT. 
liet itlinimemi-iil * • « dm getier Irn Jaarling be

draagt v » r het iihiiii-iilaiiii l> j vmn 111tln-i«l 11.1; 
»l»pii'- 8EM l.t/l.iii:* , «rum- dr MtMtTnff tot dat 
brrirag In ileu loon *>r maand Jannetrl warrit inge-
\t;nlii aan Int «drra vau de .. ld mi 111st rut Ie tan 
in- 0|imi-rkrr tr Arnhrm." 

Vaar lirt hullrnlunri I» dr prijx ZIVK\ til l . in : \ 
rn vee* /ntffV en Jnpmn M t % 4 II r l . | LIICV ZEN-
Tlt. , helde met rrrptivhte- vaorullhetHlIng. 

IK- tar/rndlng drr valgrnde namnirrn naar lirt 
hullrnland wordt gmlaakt, alt dr «erpllclitr over
making tan drn ahomirmrnlitprUB niet téór den 
rrraten Februari t. k. Inrit plaatit grhad. 

V L O E I I N G E N IN F R A N K R I J K . 
(Vervolg cn slot van JV°. 3). 

In 1804 ving de heer Mi l le , thanainipecteurvan 
de bruggen en wegen, de eerste gewichtige werk
zaamheden der reiniging aan door ontwerpen te IK;-
studecren, volgens welke rioolwater zou worden verdeeld 
over de vlakte van Getiuevilliers eu in het dal van 
Montmorency. In l ö i i " werd een bïjxoudere dienit ge-
gchapen; de oorlog brak echter de eei-ste proeven af j 
na den vrede hervatte men de vloeiing op de twee en 
twintig eerste hektaren, die in 1870 het rioolwater 
hadden willen ontvangen. De gemeenteraad stond, 
OJI voorstel van tien heer Callon. in 1872 een som 
van een millioen (ranca toe, die diende om tie twee 
groote afleidingen van Cliehy en Saint-Ouen te he-
ginnen. De aftaiiuing uit Cliehy heelt eene ontwik
kelde lengte van arht honderd meter, en kan al het 
water van het groote verzaniehioid brengen naar 
een fabriek met itoomwerktuig en pompen. De af
tasting van Saint-Ouen neemt het water van het 
noordelijke verzauielrinol van Parijs op. Deze wer
ken werden voltooid met een tweede millioen, dat 
in 1874 gegund werd. 

he ceotriiugaalpompen van groote middellijn, voor 
zulk een dienst gesehikt, moeten deu afval van al
lerlei aard, zelfs dien van vrij zware afmetingen, 
gemakkelijk laten doorgaan. De heet Dtirand-Clave 
verhaalt, tlat men in één enkelen dag zestien mans-
hoeden gewonden heeft, d ie , na in de riolen van 
Parijs te zijn gevallen, door dc ponapen naar 
boven waren gezogen en door de verdeehi.ondeti 
op verachillende punten vnn het sehioi eiland Genne-
villiers uitgebraakt. De iniiideru verdeelingen ge
schieden iu gesloten buizen, tie eenige, die geduld 
kunnen worden, als het te doen is om een uitge
breide exploitatie; tegenwoordig is er reeds een ge
heid net van buizen in beton op het schierei
land. De groote teelt van gewassen verdwijnt er 
trapsgewijze, en de hoeren zijn ertoe overgegaan 
groente van den kuilden grond voort te brengen, 
waarvan de verkoop verzekerd is eu de prijs den 
arbeid ruim tieloont. 

De bouwaarde is de krachtigste zuiveraar; zij be
zit tie merkwaardige eigenschap, de bewerktuigde 
stollen te verbranden en de stikstof te veranderen 
in aalpeter. De bodem verliest deze eigenschap niet 
Op den duur; luj behoudt zijn doordringbaarheid en 
zijn zuiverend vermogen. Men heeft gevloeide en 
ongevloeido gronden van Gennevilliei* met elkander 
vergeleken, en iu hun physische en chemische eigen-
srhapjK'ii geen merkbaar verschil gevonden. De hoe
veelheid rioolwater, iu 18b'it over tie vlakte verspreid, 
bedroeg 035,000 M 3 , iu 1877 steeg zij reeds tot 
11,757,000 M*{ de dagelijksche dienst is , in gewone 
tijden, 70,000 M 1 . 

De vloeiing zal haren wtddadigen invloed kunnen 
uitstrekken over ongeveer een duizendtal buudeis in 
het schiereiland, dal door de Seine gevormd wordt; 
als men er een gelijke oppervlakte bijvoegt, gevormd 
door de vlakte buven Coloinbes lot Nanterre en l luei l , 
geraakt men lot tweeduizend hektare, wat tie op
pervlakte worstelt, noodig voor de zuivering van 
dc honderd iiiillioen leerlingnictcr, jaarlijks door de 
verzamelriolen geleverd. 

• M a a r , " aagt da heer Durand-CSave, »in een vraag
stuk van dit gewicht behoort men de oplossingen te 
verruimen, tien weg te liereiden voor uitgebreide 
landliouwoitderneiniugen, terwijl men tevens, met 
het oog op de zuivering alleen, naar een snelle en 
gemakkelijke verwezenlijking van het doel streeft." 

De niinisterieele commissie van 1874 had tlau ook 
het denkbeeld geopperd , bchulve tie vlakte , gevormd 
door de bochten tier Seine, partij te trekken van 
Bndere terreinen , met name het gedeelte van het bosch 
van Saint-Germain nabij de rivier. Aan de stedelijke 
ingenieurs werd verzocht tie zaak te bestudeeien. 
•Ten noordwesten van het schiereiland", zegt de 
heer Durand-Claye, »waar het bosch van Saint* 
Germain zich uitstrekt, ligt een ware woestijn, ge
vormd uit laag kreupelhout en domein hoeven boven 
een armen grond; geen enkel sgioor van woning, 
geen enkele schuilplaats bestaat op die uitgestrekte 
wildernis, the, met tie laatste dichte plekken van 
het woud, meer dun honderd veertig bunder be
slaat. Dit groot domein kun Ineens ter beschikking 
van de stad Darijs worden gesteld dooi' een overeen
komst tusschen den Staat en het gemeentebestuur. 
Daardoor zou de zuivering van de Seine verzekerd 

zijn, gelijk het verslag tier commissie van onderzoek 
dezer rivier duidelijk heeft aangetoond. 

G . , 13 Jnnuari, 1881. R. V. E . 

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 
• VOOR DEN B O E K H A N D E L . 

Deze tentoonstelling zal in Augustus e. k. gehouden 
wonlen iu het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. 
In ons nommer van 2."» December tl. vonden wij ge
legenheid de aandacht tc vestigen op de prijsvraag, 
voor een artistiek opgevat eere-diploma door de |{e-
gelingscoimnissie uitgeschreven, en hieronder volgen 
tie voorwaarden van in/ending: 

1o. Aan deze tentoonstelling kan wonlen deelge
nomen tloor alle, inNeuerlandwonende, beoefenaars 
van de volgende vakken: boek-, steen- en plaatdruk
ken j , boekbinderij, papierfabrikant en -handel, tik
kenen, hout-, staal- of kopergiBVeerkuneti photo
graphic, photolithographic, photogravure, phototypie, 
[daal-cn kaaitkleurkunst, zincographie, lettergieterij. 

Voorts door allo fabrikanten van eu handelaars 
in boekdrukkere- of bmdet^geieedwhappen van be
perkten omvang, voorzoovei deze door veelvuldig 
gebruik of practiech beweren nut eb mbeemach kun
nen worden beschouwd. 

2o. Voorwer|ien van vroegeren tijd tlie, naar het 
oordeel der Commissie, kunnen strekken tot opluiste
ring der tentoonstelling en ter vergelijking met tie 
hoogte, waarop de bovengenoemde vakken in deu 
tegenwoordigen tijd hiertelande staan, kunnen, bui
ten mededinging naar een eere-diploma, wonlen aan
genomen. 

3o. Alle ingezonden voorwerpen zullen naar hun 
aard worden gerangschikt iu afzonderlijke groepen, 
en zoodanig geplaatst wonlen, dat de bezoekers niet 
alleen een volledig overzicht sullen kunnen nemen 
van het geheid , maar ook van tie verschillende groejien 
afzonderlijk. Aan inzenders van kaarten of platen 
wordt de vrijheid gelaten lm mie artikelen in tien 
vorm van atlassen tentoon te stellen. 

4o. De Commissie beeft het recht om voorwerpen. 
tlie zij van te grooten omvang of niet voor de ten
toonstelling geschikt acht, af te wijzen. 

5o. leder, die aan deze tentoonstelling verlangt 
tleel te nemen, wordt verzocht eeu formulier, tloor 
hem nnderteekend, terug te zenden uan het adres 
vnn den heer N . G . vnn Kampen, secretaris der 
Commissie, waarna hij een borderel zal ontvangen. 

Oo. Deze borderellen zullen vóór uf uiterlijk op th-n 
lsten Mei aan hetzelfde adres moeten zijn terugge
zonden, met duidelijke vermelding van den aard eu 
het aantal der in te zenden voorwerpen. 

7o. De Commissie acht het wenschelijk, dat alle 
inzendingen vergezeld gaan van tie voor den handel 
bestemde prijsopgaven van ietier voorwerp of art ikel , 
tlie er, tenzij men uitdrukkelijk het tegendeel mocht 
verlangen, aan zullen wonlen vastgehecht. 

80. Aan hen. wier inzendingen uitmunten door 
practisch nul of sierlijkheid van uilvoering, zal eene 
eervolle vermelding in den vorm van een eerediploma 
wonlen toegekend, volgens de uitspraak eener daartoe 
later te benoemen jury. 

9o. De inzending moet plaats hebben v a n den SOetan 
tot den Koeten J u l i , terwijl drie dagen na de slui
ting der tentoonstelling al de ingezonden voorwerpen 
door of vanwege tie inzenders zullen moeten zijn 
teruggehaald. 

lOo. De toegang tot de tentoonstelling is vrij voor 
tie leden tier Vereeniging ter bevordering van tie 
belangen tics Boekhandels en de inzenders, wien ook, 
op aanvraag) de catalogus gratis zal worden verstrekt. 

H o . De kosten van vervoer, heen en terug, 
komen voor rekening van de inaendera. DeComndane 
draagt zorg voor schoonhouden, bewaking en assu
rantie, doch stelt zich in geen geval aansprakelijk 
voor onverhoopt verlies of beschadiging. 

12o. Den inzenders blijft vrijheid gelaten o m , na 
de uitspraak der ju ry , zich gedurende de tentoonstel
ling te doen vertegenwoordigen. 

13o. De duur der tentoonstelling zal later wonlen 
bekend gemaakt, terwijl de Commissie inmiddels be
reid is alle aanvragen 0111 nadere inlichtingen te be
antwoorden. 

I N T E R N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L I N G 
VAN 

G O U D E N E N Z I L V E R E N W E R K E N , E D E L G E 
S T E E N T E N , UURWERKEN 

EN i • i-: 

W E R K T U I G E N T O T D E V E R V A A R D I G I N G 
E N B E W E R K I N G V A N HET G E N O E M D E . 

Het verslag is verschenen van de jury voor de 
internationale tentoonstelling van gouden en zilveren 
werken, edelgesteenten, uurwerken eu do werktuigen 
tot di- vervaardiging cu bewerking van het genoemde, 
die te Groningen, van 13 Ju l i—t Augustus 1880, 
gehouden werd. Daaruit blijkt, tlat bekroond zi jn: 

Klasse A. Max Dauscher & Kischbach, Ihimtu 
a/d. Main ; .lean G a y , Genève; Giron & Lainunière, 
Genève; Bern. Hertz, Kopenhagen ; Jos. Loven , 
Veghel, Nooid-Umbant; Hubert-Martincourt, Parjjs; 
Gebr. Roclfscma, Winsum (Groningen); R. Schel

lens T z n . , Groningen; J . D. Schutter, Groningen; 
Kriedriih Schtitz, llnnaii a/d. Main; 8y ft Wagner, 
Herlijn ; I'd win Umfrevitle, Londen en Birmingham; 
M . H . WilktMw Sc Sohne, Hemelingen, bij Bremen; 
Ed. Winter & Cie . , Pforzheim; Louis Wolfers, 
Brussel: II. Zwernettiaim, Ihuiau a/M. 

Khuae B. Lambert Sc Zoon, Amsterdam; I. B. 
Ronea & Co. , Amaterdam; Verschuur & Van dei-
Voort, Amstenlam. 

Klasse C : Aan Patek, Philipjie et Cie . , Genève 
(no. 50) , een gouden medaille voor zijne collectie 
horloges; eene zilveren medaille voor zijne collectie 
werktuigen ter vervaardiging dier instrumenten; eene 
eervolle vermelding voor de nette en gemakkelijk te 
overziene uitstalling. Aan Hadollet et C o . , Genève 
(no. 31 ) , eene gouden medaille VOOT zijne machinaal 
vervaardigde horloges. Aan Guye ft Barliezat, Locle 
(no, 4 1 ) , eene gouden medaille voor zijne uiet-ma-
chinaal vervaardigde horloges. Aan Agassiz, Ki ls , 
St. Inner (no. 33), eene zilveren medaille voor zijne 
goed bewerkte machinaal vervaardigde horloges. Aan 
Pufaiix, Genève (no. MO), eene bronzen medaille voor 
zijne verzameling spiralen. Aan tie English Watch-
Company, Inrmingham (no. 40) , eene bronaan me
daille voor hate duurzame horloges. Aan .lunghaus, 
Schramberg (no. 44), eene eervolle vermelding voor 
zijn regulateur. Aan Wietze W . Kok, Joure (no. 47), 
eene eervolle vermelding voor zijne verzameling Fi ie-
ache hangklokken. Aon C. H . Heuser, Elberfeltl 
(110. 43) , eeue zilveren medaille voor zijne fabrieks-
k lok ken eu echappementen. 

De jury stelt verder voor aan Plojuux, Genève 
(no. 30), in combinatie met hunne mede-leden voor 
klasse A eu B , eene gouden medaille uit te reiken 
voor zijne verzameling edelgesteenten cu uurwerken, 

Klasse D: Eene zilveren medaille JUUI Georg Ley knul', 
te Neurenberg, voor du inzending van 200 stuks 
polijst-steeneu (bloedsteen). Eene bronzen medaille 
aati II. Georg, te Geneve, voor zijn Journal suisse 
d''horlogerie. Eene bronzen medaille aau M . M . t Ui-
vier, te Amstenlam , voor de inzending van Sint Elny, 
tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, enz. 

Eene eervolle vermelding aan F . W. A . Kaiser, 
Den Haag. voor zijne ingezondeue inrichting, om 
de gewone hot logeiiiukersdraaibank als tour universel 
eu planteer te kunnen gebruiken. 

Z O N N E W A R M T E A L S B E W E E G K R A C H T . 
Meermalen is reeds beproefd, en ten deele met goed 

gevolg, om de zonnewarmte, tot verwarming en als 
middel ter vervanging van stoom, als beweegkracht, 
aan te wenden. 

l ie t door professor Mouchot te Tours vervaardigde 
toestel, hetwelk op de Parijsche tentoonstelling te 
zien was, deed reeds eene practische uitvoering als 
niet onmogelijk beschouwen. Thans is het door 
een jeugdig ingenieur, Abel Pifre te Parijs, meer 
tot volkomenheid gebracht en voor de practijk meer 
geschikt gemaakt. 

Tot het Opvangen tier zonnestralen dient een ver
zilverd koperen brandspiegel (receptor). In *t mid
den, in de as, van dezen is tie te verwarmen water-
houder (recipient), voorzien van een zwart omhulsel 
en eene glasbek leed ing aangebracht. 

Het toestel rust op eene metalen basis, tlie door 
een vernuftig uitgedacht mechanismus zoodanig kan 
gesteld worden, dat de receptor zich steeds in de 
richting der zonnestralen bevindt. 

In hoofdzaak is dit het samenstel van het Mou-
chot'sche apparaat. 

De verbeteringen, door Pifre daaraan gebiecht, he-
staan in den parabolisch en vorm des brandspiegels 
en eene mindere hoogte van den waterhouder, waar* 
door de zonnestralen meer uitwerking hebben eu de 
recipient betrekkelijk meer in de onderste deelen 
verwarmd wordt. Inplaals van 50 0 1 , , , wonlt nu 
8 0 % der invallende zonnestralen dienstbaar gemaakt. 
In het Contervatoire des Arts et Métieis le Parijs wonlt 
dit toestel gebruikt als motor tot het UVbeweging-
brengen eener machine voor het opstuwen van water, 
als kooktoestel en distilleermachine. 

Volgens proefnemingen van den directeur van 
het observatorium te Montsouris, neemt het appa
raat van Pifre iu elke minuut eu voor eiken voet 
van het aan de zon blootgestelde oppervlak 12 ca-
loriën op. Van den grooten receptor van het obser
vatorium zijn slechts 0 • M oppervlak aan de zon 
blootgesteld en tie daarbij behoorende wuterhouder 
bevat 15 liter water. En toch volgt bij heldere 
lucht het koken iu ongeveer 30 minuten. De druk
king slijgt bij iedei-o 7—8 minuten 1 atmosfeer. 

De kleine, daanloor in beweging gebrachte motor 
stuwt elke minuut 100 liter water 3 meter hoog 
opwaai ts en verricht alzoo het drievoudige vun vroegere 
apparaten-

Tot het verkrijgen van één paardekrocht zou een 
leflector van 20 • meter oppervlak of ongeveer 5.5 
meter middellijn noodig wezen. 

Voor landen, waar tie zon bijna altijd aobijnt, is 
de waaide eoner practische aanwending hurer warmte 
nauwlijks te berekenen. 

Tot alle huiselijko, industrieele en economische 

doeleinden, die een vermogen van slechts 1—4 
paardekraeht wvatachen, kan daarvan partij getrok
ken wonlen. Voor onbebouwde streken springt het 
voordeel dezer oAnvoudig* en ewnekkelijke wij/e van 
verwarmen terstond in het oog; terwijl voor heete 
landen de aanwending tnt het distilleeren van water 
een onberekenbaar voordeel aanbiedt. 

DE R E M M E N V A N W E S T I N G H O U S E E N S M I T H . 

De rem van Westinghouse maakt meer en meer 
opgang. In December heeft tie Catedonian-hwn hem 
aangenomen voor geheel haar rollend materieel en 
als eerste bestelling tien on middellij ken aanmaak van 
dit toestel verzocht voor vijfhonderd barer wagens 
en een daaraan geevenredigd getal machines. 

De lijn Parijs—Lyon—Midtlellandsche zee heeft in 
dezelfde maand eveneens eene eerste bestelling ge
daan en de spoedige vervaardiging van zulke rem
men voor vijftienhonderd voertuigen gevraagd. 

De Maatschappij voorde vacuüm remmen van Smith 
heeft echter gemeend, bij herhaling vlugschriften ter 
aanbeveling van haar toestel in het licht te moeten 
geven, onder den naam van haren bestuurder J. G . 
Hardy. De Westinghoiise-Maatscliappij heeft daarop 
geantwoord in eene brochure: Ueber ccntinuirliche 
Eisenbahn-bremsen. EoOlM S E E U G M A N N . Wien. 
1880. Het is algemeen in het oog gevallen, zegt 
z i j , dat de Maatschappij voor vacuum-remmen inde 
brochures hare toestellen tracht in tie hoogte te steken 
door te wijzen op overdreven gebreken van andere rem
men , inplaals van hare uitvinding te verdedigen 
door daaraan verbonden voortrelTelijkheid. Vandaar 
zal worden aangetoond, waartoe Westinghouse's 
atitotuatische rem in staat is. Aaneengeschakelde rem
men zijn een onmiddellijk gevolg van tie noodzake
lijkheid, opdat de machinist, die de rnelneid van den 
trein nagaat, ook tic kracht in handen hebbe om 
hem te doen ophouden, liet gevolg daarvan is , dat 
men er zich niet alleen van bedient ingeval van 
nood, maar ook om de stations, kruisingen en si
gnalen spoediger te naderen dan vroeger, wat een 
groote besparing van tijd geeft. Op de minder vei
lige plekken heeft men dus i w i grootere snelheid. 

De heer Hardy erkent de vonrdeelen van zelfwer
kende remmen, zooals bij scheiding van treinen, 
maar tracht ze verkleinen. Zoo /egt hi j , dat tie 
treinen niet afgebroken worden, gelijk langjarige 
ondervinding bewijzen zou. De Vacuitni-rem-maat-
schappij zelve weet beter dun eeuige andere, hoeveel 
ttekstangen tengevolge der aanwending van tien va-
CUUm-iem gebroken zijn. Dit gebeurt ook bij andere 
aaneengeschakelde remmen, maar in mindere mate. 
Maar zelfs toegegeven, dat treinen bij gewone 
vaart niet breken, valt tiet toch niet te loochenen, 
dat koppelingen en trekstangen meestal breken bij 
ontsporingen van machines en treinen. Het jongste 
ongeluk op de Mitlland-baan bij Wennington, waarbij 
acht menschen gedood en drie en-twintig gekwetst 
werden, zou vermoedelijk minder nootlottig zijn af-
geloopen met een automatisch toestel, dut den trein 
vroeger had kunnen doen stilstaan. Van 18 Mei j l . 
tot 7 Sept. hadden er in Engeland dertien ontspo
ringen en botsingen plaats. 

Een gebrek in de aaneen koppeling aan den scheids-
wand van tien cilinder kan den vacuQm-rem machte
loos maken. Eeuige Maatschappijen hebben voorge
schreven, dat de machinist vóór elk station en vóór 
elk gevaar-signaal tien vac ll 11111 -rein moet onderzoeken. 
Daarmede is echter nog geen voldoende veiligheid 
bereikt, tiaar de koppeling ook los kan worden na 
de beproeving; de scheids wand is juist tiet meest 
blootgesteld op het oogenblik van den druk ; het is 
dikwijls voorgekomen, dat tie koppelingen los worden 
door het aanzetten van tie remmen. Dit alles pleit 
voor de automatische remmen, tegen d<' niet-auto-
niatische. Men zegge dus niet, dat zelfwerkende 
teentenen slechte bij scheidingen van treinen nut
tig zijn. De heer Hanlv rekent ook te veel op de 
signalen. Ik' sjioorweg-iiigenieurs weten, dat men 
daarop alles behalve geheel rekenen mag , als het 
te doen is om menschenlevens te beveiligen. 

Er kunnen ongevallen plaats grijpen, waarbij de 
machinist en stoker gewond of .erhinderd wonlen 
den rem uan te leggen. In zulk een geval is een 
automatische rem van onberekenbare waarde. Een 
vacutini-rem daarentegen, nl is hij ook vooraf aan
geklemd, werkt niet meer bij tie eerste breuk of 
beecbadiging van een bestanddeel. Hij automatische 
remmen, hebben de ranchiniatan herhaaldelijk ver
klaard, is het eerste, wat zij bij ongevallen bemer
ken , de werking van den rem. Zelfwei king geeft 
dus volkomeue zekerheid, dat de ram zich in goeden 
staat bevindt. 

De heer Hardy beweert, dat het van meer belang 
is voor den machinist te weten, met hoeveel kracht 
de rem-cilinders werken. Ieder machinist zal hem 
antwoorden: tik ben liever verzekerd, dat de rem 
iu voortdurend goeden slaat is." 

Gebreken aau den niet automatischen rem verraden 
zich niet en zijn dus bedrieglijk. 

Stremming in de vaart door automatisch zich slui
tende remmen zal ophouden, wanneer de beambten 
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gemeenzamer zijn geworden met de bediening; de 
bedrieglijke gebreken aan de niet-zelfwerkende rem
men zullen echter nimmer verdwijnen, veeleer toe
nemen , wanneer de scheidswanden en bestanddeelen 
ouder worden. 

Gebreken aan automatische remmen brengen den 
trein steeds tot stilstand, gebreken aan niet-auto-
matische remmen beletten d«n trein tot stilstand te 
brengen. Een stilstaande trein staat niet aan zulk 
een groot gevaar bloot als een trein, die geen macht 
over het stoppen heeft. 

Onder alle iu Engeland bekende gevallen van 
stremming door den Westinghouse-rem is er niet 
één zoo droevig als die met Smith-rcmmen. welke 
allen voortvloeiden uit werkeloosheid van den rem, 
toen stilstand noodzakelijk was. Beschouwen wij slechts 
de Greal-Northern-baan, het bolwerk der vacuum-
remmen, dan vinden wij in één jaar niet minder 
dan ccn-cn-veertig zulke gevallen. 

Wat het gevaar van plotseling ophouden betreft, 
daaruit is nog geen enkel ongeluk voortgevloeid. 
Alle uitvinders van remmen streven naar snel stop
pen. Een trein kan op elk punt der baan be
hoefte hebben aan stilstand, hetzij door een gebrek 
aan den stoomwagen, hetzij door de breuk van een 
as, van een radband, van een s|toorstaaf, en elke 
baan moet zoo voorzien zijn van seinen, dat een 
stilstaande trein gewaarborgd is tegen botsing met 
een anderen. 

Voorvechters van niet-automatixhc remmen be
proeven uit ongelukken van dezen aard een zeer 
zwaarwichtig besluit tegen het gebruik van auto
matische remmen te trekken, cn de heer Hardy 
deelt dan ook eenige bijzonderheden mede omtrent 
het ongeval bij de Dleamoor-tunnel, maai1 hij zou 
billijker geweest zijn door erbij te voegen: 

l o . dat de remmen zich zelven aanlegden ten
gevolge van een gebrek ann een hunner. De rem 
deed dus juist, wat men met hem beoogde, name
lijk de rijtuigen tot staan te brengen, zoodia hij 
niet meer te vertrouwen was; 

2o. dat de achteraan komende trein eveneens met 
Westinghouse-iernmen was uitgerust, die door den 
machinist, bij het zien van hot gevaar,aangeklemd 
werden, waardoor de snelheid zoo afnam, dat de 
botsing niet veel te beleekenen had; slechts de laat
ste ledige wagen weid beschadigd cn geen enkel 
persoon ernstig gekwetst. 

Denken wij ons nu een trein, die wegens een 
andere oorzaak, b. v. gebrek aan de locomotief, 
breuk van as of spoorstaaf of radband . in de tun
nel stilstaat, en nemen wij aan, dat de volgende 
trein voorzien is van Hardy I vacuum-remmen , die 
op eenigerlei wijze beschadigd zijn, dan is de rem 
vnn den tweeden trein geheel nutteloos en zou 
dezen niet beletten met volle vaart op den stilstaan-
den in te stormen ; de gevolgen zouden vreeselijk zijn. 

De rein, die de rijtuigen aanhoudt, dewijl hij 
beschadigd is, doet zijn plicht cn kan evenmin aan
sprakelijk worden gesteld voor gebrekkig seinen als 
voor het gemis vau goede remmen op den achteraan 
komenden trein. 

Wij moeten niet vergeten, dat zelfwerking geen 
nieuwigheid in het spoorweg vak is. Wat men aan
voert tegen automatisrhe remmen, geldt ook voor 
automatische seinen, maar geen spoorwegingenieur 
zal de voorkeur geven aar. met-automatische seinen. 
In beide gevallen heerscht hetzelfde beginsel: is een 
spoorwegsein onklaar, zoo moet het sein het gevaar 
aanwijzen en deu trein doen stilslaan. Is een rem 
onklaar, dan moet hij don machinist waarschuwen 

Iu de kindsheid der spoorwegen waren de signa
len niet automatisch, maar groote verliezen aan 
menschen levens leerden, dat signalen, om betrouw
baar te zijn, automatisch zijn moesten, en de rem 
van Westinghouse tobt nog. gelijk vroeger het sein, 
tegen de oude remmen, maar de strijd is reals voor 
een groot deel In-slist in het voonleel der zelfwerking. 

In Engeland zijn de niet-automatische remmen door 
het Bureau van Koophandel en de groote meerder
heid der spoorweg-beambten voor onbruikbaar ver
klaard. 

Engeland is bet eenige land, dat voor de vacuum* 
remmen gunstige cijfers aanwijst, maar deze werden 
reeds aangebracht, vóórdat men de zelfwerking als 
een noodzakelijkheid had erkend. 

Iu Europa zijn 116e locomotieven en 5440 wagen 
van vacuüuweuunen voorzien, en de overige rein-
stelsels, ten getale van 3 5 , kunnen volgens den heer 
Hardy te zamen slechts op de helft vau dat getal 
voertuigen wijzen, maar de waarheid i s , tlat alleen 
de Wesii.ighouse rem, zonder te spieken van de iu 
den aanvang van dit artikel vermelde bestellingen , 
alleen iu Europa is aangebracht op 1175 locomo
tieven cn 0505 wagens. Bovendien heeft de Fransehe 
Westbaan nog besteld voor 552 machines cn 3000 
wngens. Amerika is hieronder niet begrepen. In 
zijn ouden en nieuwen vorn zijn van den Westing-
house rem voorzien: 5000 locomotieven cn 23000 
wagens. De London-Brighton South-Coast-baan wil 
vóór het einde van dit jaar al haar rollend materieel 
daarmede uitrusten. 

De Westinghouse rem is goedknojier dan tie rem 
van Smi th , M o wel wat iianschafling als onderhoud 
belieft. De Westinghouse Mautsclnppj neemt zelve 
het onderhoud aau voor drie ten honderd van den 
verkoopprijs. Ook het gewicht is geringer, gelijk tie 
ingenieur Alb Ktiplcyn reeds in dit weekblad heeft 
aangetoond. De vacuum retn is 9J maal zoo zwaar. 

De bestanddeelen vacuÜin-rein kosten .'17 pond steil. 
B i> Westinghouse-t et» 28 » 

zelfs, volgens tien heer Drummond , locomotief-inspec
teur, slechts 25 pond st. 17 sh. 10 d , wat niet meer 
dan 09 ten 100 van de kosten van tien prijs der 
vacuüm-rem men In-draagt. 

De Westinghouse-Maatschappij gaf ook ui t : Dia-
grama for calculating the efficiency of brakes 
anti the influence af gradient* in stopping rail-
w y trains- In de toelichting leest nien, tlat de 
snelste stopping geweest is 423 voet afstand tus
schen het begin van rcm-aaiiklemming eu het punt 
van stilstand. De snelheid was 55 Eng. mijlen in 
het uur. 

18 Jan. '81 . X . 

I N* O E Z 0 N I) E N . 

Tokio (Japan), fl Dcc. 1880. 
Waarde Heer Redacteur! 

In het rapport over tic .baksteen-industrie in Ne
derland," van tie heeren II. Weeetra Jr. e s . , over
genomen in De Op-aerknr van 2 October ' 8 0 , trof 
de volgende zinsnede mijne aandacht: 

•De terra-cotta-fabriek te Bordeaux, die nlle holle 
steenen leverde voor den bouw van het Motel der 
Nederlanden, door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 
Hendrik te Port Saitl gesticht, KW JA grbouw hoofd
zakelijk van deze steen is opgetrokken , heeft het 
bewijs geleverd," enz, 

Deze mededeeling is minder juist. 
In mijne beschrijving van het Nederlandaohe Han« 

dels-cUiblisscuient te Port-Said (waanan het Hotel 
slechts fi.-n gedeelte uitmaakt), voorkomende in het 
Tijdschrift vnn het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 
jaargang 187G—77, deelde ik omtrent de voor den 
bouw gebezigde steen o. a. het volgende male : 

»De baksteen, die in Egypte vervaardigd wordt, 
is van zeer slechte kwaliteit, evenals de kalk. 

Daarom is, voor zooveel noodig, van Fransehe bak-
steen gebruik gemaakt (40,000 waalsteenen werden 
insgelijks verwerkt) voor strekken boven deuren en 
ramen, voor lijstwerken, cn al tlie bouwdeelen tlie 
moeilijk in onbehakte natuurlijke steen kouden ge
metseld wonlen. 

Verder is Fransehe baksteen gebezigd voor lichte 
afscheidingen tusschen sommige kamers, en wel bolle 
steen, die boven de volle het dubbele voonleel ople
vert van de balklaag minder te belasten en het 
geluid slechter te geleiden. 

Het gewone metselwerk is echter uitgevoerd iu 
natuurlijke onbehakte steen, van het eiland Cyprus 
cn Kléin-Anti afkomstig, aeer harde kalksteen, tlie 
met Griek scbe en Italiaanache kustvaarden werd 
aangevoerd." 

Met de opneming dezer regelen In uw geacht blad, 
zult u zeer verplichten 

Uw Dw. Dn. 
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Berichten en mededeelineen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door tien Gouverneur-Ocnoreel 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

bij de Stantsspnaru'cgcn op Java: bij het Alge
meen Beheer, geplaatst: tie benoemde adjunct-in
specteur der 2e klasse \ . B. Heintjes; benoemd: 
tot teekenaar der l e klasse, radhen Ifangoen di 
Ilariljo; 

bij tien aanleg van de lijn Buitenzorg -Preanger 
Regentschappen, overgeplaatst - de opzichter der 2e 
klasse J . vnn der Ven, van den aanleg der lijn Solo— 
Blitar—Soenibaia; 

bij den aanleg van de lijn Solo—Blitar—Soerabaia, 
benoemd: lot onderopzichter dar le klasse, de tij
delijke onder opzichters der Ie klasse J. II. It. Nieraeth 
en J . Heutekom; tot teekenaar der 1e klasse, de 
teekennar tier 2e klasse Mas Ngabehi Notto Adireljo; 

ontslagen, wegens ziekte, de ingenieur-werktuig* 
kundige, chef der 3e afdeeling van tien d ien t der 
exploitatie van den Staatsspoorweg Scerabala-Pasoe-
roean-Malang, P. A . Rutgers vnn der Loeft*; 

tijdelijk belast: met de waarneming der betrekking 
van ingenieur-werktuigkundige, chef der ."Ie afdeeling 
(Beweging en Onderhoud materieel) van den dienst 
der exploitatie van een gedeelte der Oosi er lijnen van 
de StaatssjKiorwegcn op Java, tie werktuigkundig-
ambtenaar 2e klasse bij den dienst der Staatssiioor-
wegen op Java J. Ferwerda; 

bij het Mijnwezen, benoemd, tot topograaf, de 
ambtenaar op non-activiteit J . F. Stremayer, laat
stelijk die betrekking bekleed hebbende; 

bij het Boschweten, ontslagen: uit 't lande dienst, 
de opziener der 3e klasse II. A . van Uien. 

— Z. M . heeft aan R. Everwijn, laatstelijk hoofd
ingenieur-chef tier afdeeling Mijnwezen bij het de-
partetuont van Onder vrijs, Eerèdtael en Nijverheid 
in Nederlandsen Indie, thans met verlof hiertehmde, 
op zijn versoek, met ingang van lo. Februari I 8 s | , 
eervol ontslag verleend uit "s lands dienst, met toe
kenning van het pensioen, waarop hij volgens de 
bestaande bepalingen aanspraak heeft. 

— Door Z. M . is, met ingang van 1 Februari a s., 
ann C. T. J. Louis Rieber, onlang! benoemd tot 
Secretaris der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst , op zijn verzoek eervol ontslag verleend als 
hoofdopzichter bij de lamtsgebotiwen, en is benoemd 
tot opzichter bij de | anti age hou wen L . Falier, titans 
buitengewoon opzichter. 

[je tentoonstelling van kunstwerken van levende 
meesters zal dit jaar in de Teek en-academie van 
10 Mei tut 20 Juni gehouden worden. 

— De heeren C. Muijsken, A . W. van Dam en 
L . H . Eberson, architecten te Amsterdam, Botter
dam en Arnhem, zijn door het Gemeentebestuur 
alhier uitgenoodigd zich met een nader onderzoek 
van het iwadhuisgebouw te belasten. 

Amsterdam. De hoofdingenieur Dirki heeft 
eene uitnoodiging ontvangen om naar Brugge te ko
men, teneinde daar het tloor hem uitgevoerde werk, 
de haven van Umulden, te verklaren en zijn oor
deel uit te spreken over de havenwerken, die voor 
Brugge ontworpen zijn. Deze uitnoodiging gaat uit 
van de Maatschappij, tlie zich ten doel wielt Bmgge 
tot am zeeplaats te maken; de heer Dirks heelt huur 
aangenomen. 

— Over het plan om het Slot te Muiden te 
bersdteppeO in een blijvend gedenkteeken aan Hooft, 
maakt Finnor in de Spectator de volgende opmer
kingen : 

•Gemeubeld in den stijl van de eerste helft der 
17e eeuw" — zeer goed, mits het dan ook werke
lijke meubelen uit dien tijd zijn en geen nieuwe 
namaaksels. Maar de Opluistering door geschilderde 
tafercelen uit het leven en de omgeving van Hooft, 

I uit te voeren door schilders vau onz;n tijd, dit is 
I eene zeer bedenkelijke zaak. De moderne schilde

ringen zullen iu geene overeenstemtning zijn mettle 
I oude meubelen en tie oude wanden. Hierdoor wonlt 

weder iets hybridisch, iets tweeslachtigs, in het 
leven geroepen. Het zal onvermijdelijk een wanklank 
zijn. Wij zullen dan weer een onwetenschappelijk, 
dilettantisch voortbrengsel krijgen. W i l men cenc 
zaal doen zien waarin werkelijk de herinnering aan 
Hooft, om tien Muiderkring leeft? 

Ziehier, dunkt ons, bet programma: 

— Nauwgezette herstelling, met angstvallig wei
nig aanvulling, van het bestaande; 

— meubelen en kleine voorwerpen, sieraden, 
boeken, uit den tijd van Hooft; 

— aan tie wanden: de portretten van Hooft vnn 
zijne familie, van zijne vrienden en vriendinnen uit 
den beroemden kr ing; zoo mogelijk oorsproukclijken; 
waar dit onmogelijk is getrouwe kopieën. Zoo b. v. 
tie Hooft van Sandrart, de prent zelve, en meer 
gravures uit dien l i jd. Geen portret van Tessel-
schade. zelfs niet door Portaels, waar wij eene be
drieglijk getrouwe facsimile kunnen doen zien van 
Goltzius' heerlijk-- teekening in roodaard. Dit blaadje 
geeft duizendmaal meer te denken dan tic schitte
rendste moderne afbeelding. 

En voorts alles ingericht, niet als eene bric-u-
brnc tentoonstelling, maar als een werkelijk salon 
nit tie dagen van den Drossaert en zijne vrienden. 

Geen mengelmoes van oud en nieuw (dit laatste 
alleen in trouwe kopie): geen vatsch schijntje dat 
geen kenner bedriegt, maar de menigte raad in tie 
oogen strooit cn geene ernstige beteekenis- beeft 

's-Hertogenbosch. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant hebben in eene buitengewone verga
dering een besluit genomen, waardij krachtens ar
tikel 7 der wet van 12 Juli 1855 (Staatsblad No. 
102) aan het bestuur van het waterschap van den 
Hoogen Maasdijk van Stad en-Lande van Heusden 
de sjioedige bedijking wordt bevolen van de in den 
Heidijk onder tie gemeente Vlijmen in den nacht 
van 29 Op 30 December jl gevallen doorbraak. De 
bedijking zal moeten wonlen aangelegd tot eene hoogte 
van 7 M + A P . met eene kruinsbreedte van 4 N . , 
eeue buitenglooiing van 2 l / j maal de hoogte en 
eene binnenglooiing van 2 maal de hoogte; daaren
boven zal tie buiteiiglooüiig tot de volle hoogte moe
ten worden voorzien met een stevig rijsbeslag met 
vlecht tuinen, gedekt met puin. 

Schiedam. Bij den Baad is een verzoek inge
komen van den heer Kiderlen Ie Delfshaven, om con
cessie tot bet leggen en exploiteeien eener waterleiding. 

— In tie laatste zitting van tien Gemeenteraad is 
ingekomen eeu schrijven van de heeren D. F . W. 
Prins c. s. , waai bij wordt bericht, dat zij aanvraag 
zullen doen voor eene waterleiding te Delfthaven, 
wanneer aan hen te Schiedam concessie wordt ver
leend. 

Tiel. Naai- men verneemt is door de meeste 
polderbesturen in de Tielerwaanl bezwaar gemaakt, 
om vergunning te verleenen dat er een stoomtram 
over den Waaldijk van Tiel naar Gorinchem wonlt 
aangelegd. De reilen voor tleze weigering, tlat de 
paarden nl zullen schrikken voor tien stoomtram eu 
daardoor op de hooge dijken de schromelijkste on
gelukken kunnen gebeuren, schijnt wel gegioud. 

Aalten. In eene vergadering van deelnemers in 
den hK-aalspoorweg van Winterswijk naar Zevenaar 
werd door heeren concessionarissen mededeeling ge
daan, tlat er nog ruim / 200.000 ontbrak aan de 
leaning| terwijl, als de lijn langs Doetiuchem zou 
loopen, zooals die plaits wenashte, hierbij nog 
f 100,000 gevoegd moet worden. 

Men zal nu gemeentebesturen en particulieren 
trachten te bewegen om het ontbrekende kapitaal 
te volleekenen, opdat de weg totstand kome, eene 
levensquaeatie voor deze streek, zoo stiefmoederlijk 
misdeeld van apoor- en waterverkeer. Naar men 
verneemt, is het kapitaal voor de lijn Winterswijk — 
Hengeloo vol teekend. 

Winschoten. De heer O. W. Wagner, van 
's-Gravenhage, is benoemd tot leeraar in het teekenen 
aan de hoogere burgerschool alhier. 

Dantumadeel. De Pa id heeft een verzoek in
gewilligd van de Nedet lundsche Ttauiwegmnatsehap-
pi j . out de lijn Dokkuin—Veen wouden, vau het 
station van den Staatsspoorweg te verlengen tot aan 
tie grens der gemeente Tietjerkstemdeol, en tevens 
besloten dat, wanneer die gemeente vergunning tot 
een stoomtram geeft, de Maatschappij dan ook dat 
getleelte in liautiiuiadeel met stoom zal mogen be
rijden , zoodat nu in het ééne gedeelte vau dezelfde 
gemeente stoom en in het andere paarden zullen 
worden gebruikt. 

Aaiikoniliiniiirt'ii van Au»t>esti>iliii^eii. 

Haandag, S 4 Jan. 
Zulr i l iu rn , te 11 uren, door burg. en weth.: het ma

ken eener scheiding m een van de school vertrek ken van 
de school te Noofdnorn. 

AntBlr rdam, te 12 uren, dnor het ministerie van ko
loniën, in het gehouw der Maatschappij tut Nut vau 
"t Algemeen: «Ir levering, iu 17 perc., van: brandblusch-
middeleii; coiiductni kettingen cn standaards: balansen, 
bascules en gewichten: ijzeren waterki-ten; idem kolen-
emmers; idem haki-n cn kousen; Wosion-takels; diverse 
hamers; divers vijlen; ijzen-n en koperen houlschriteveu; 
esschcnln uiten stammen, blokken en stelen; tegelsteenen; 
huid- en uinspapicr; saai voor gordijnen; band] boek-
bfnderenaaigaren sn pagbïatouw; landloopere, thermome
ters en vocht wegers, 

Kralingen , te 12 uren. dOOT bet l{. K. parochiaal 
kerk hestuur van «len II LuiiihertiK bij ('. \V. Dekkers: 
bet bouwen van een isstsrgesucht nat annexe school
lokalen. Iul. 1'ij den architect E.J.Margrv. te R ittord.im. 

fleellngaueoa • te 2 uren, door het kerkbestuur der 
Pret. gemeente, bij Kinderen Herketirath: de verin HI wing 
der pastorie. 

Cartgene, te 3 uren, doot F. Betpaire. grondeigenaar 
te Antwerpen, iu liet gemeentehuis: net Imuwen vaneen 
nieuw wagenhuis met graanzolder, en het doen van repi-
ruticu .un het woonhuis cn graanschuur, op de Booinhneve 
onder t'uts, lievvotind door .1. lleijlioer. Inl. hij den bouw
kundige A. le Clercq. te Kruin ingen. Aanw. te II uren. 

Nupprmrrr , te 5 uren, in het hotel-Struvé: het doen 
van cemge verbouwing am- eu liet makeu vau eeue ar-
kcneelkauier op de behuizing van deu boekhandelair .) 
Üorgcsins. 

Uur r rd l jk . door liet polderbestuur van het 0e cn 7e 

Veendistrict. hij den voorzitter: het leveren van hot ged. 
'81 henoodigde hout. 

II In-dag. i a Jan 
lloogfi cru . te 12 uren, d mr hel gemeentebestuur J 

het onderhouden en herstellen der gom-onte werken ged '81. 
Hui-n-ol.i- i a .l.ui 

Lrl'len, te l l oren: het houwen van 5 werkmans
woningen np een terrein am de Ververstr.iat aldaar. Inl. 
luj den architect w . c. Mulder, Hooigracht «8. Aanw. 
24 lui . , te 10 men. 

SJeervllet, te I2 uren, d >or het hestuur van Putten, 
in liet raadhuis: In. het leveren en stellen van 2 
direct werkende hevelcentnfug,ial|>otnpin;ii'hines, met 
ttoomketeh en aanhooren; 20. het maken der gehou
wen mor het plaatsen dezer werktuigen, benevens een 
steen k'ilenhergplaats. een machinist- en stokers woning, 
en verdere aanhoorigheden. Inl. by den architect J . 
Paul, te Zevenhuizen. 

Mlvareeeeeu . te 12 uren, door den architect J . R. 
van Keppetj In het koffiebon van Henri Wouters: het 
bouwen vau een nii-iivv woonhuis np de hneve, bewoond 
door J. M. Verhoeven nldaar, vont- de Maatschappij tor 
bevordering van welstand te Breda Aunw te Hl uren. 

-ii.-, k , te [ uiirii. door de commissie van beheer der 
Stadsreiniging, ter secretarie: de levering van 200 trech
ters en 800 deksels. 

kraptualde, te fl uren. door M. lioinkens. hij C. A. 
Hnss; het afin eken van een oude- en opbouwen van een 
hoei-c 11 behuizing eu schuur. Bilj. inz. écu uur vóór de 
besteding. 

Honden! 21 Jan. 
I»*rn, te 12 uren, door het prov. hestuur: het le

veren van papier en bureaubehoeften ten dienste van het 
prov. hestuur ged. '81. 

Iltmrleiii, te 2'/, men. dnor het pmv. bestuur: het 
tweejarig onderhoud van het gebouw van het prov. best. 
in Noord-Holland, aldaar. Aanw. 25 Jan., te 10 uren. 

l.i-iilin : de verbouwing van het perceel aan de l la i r -
1 -straat nu. 11.1. tul. bij den architect W. ('. Mul
der, Hooigracht U8. Aanw. 24 Jan., te U uren. 

Vrijdag, is Jan. 
famprrland. te 10 uren, hij W. Broekhoven: het 

bonwen van eene woning roor den waterbouwkundigen 
ambtenaar, met vergaderkamer, stalling enz., op de terp 
van den ealaiiiitciisen polder Auna-Friso, dienst 'Mi,'81. 
Aanw. 25 Jan.. van 10—12 uren. 

v\itx|>lk. te 11 uren. door het gemeentebestuur: het 
houwen van een Rijks-post- eu telegraafkantoor aldaar. 

arnhom* te 12 uien, dom- het ministerie van hinnenl. 
zaken, aan het gehïuw van het prov. bestuur: het onder
houden van- en het doen van vernieuwingen en herstel
lingen aan de gehouwen van de Rijks-landbouwschool te 
Wageningen. ged. 'Hl. Itaining ƒ 3030. 

f ïranlngen , te 12 uren, door bet prov. bestuur: bet 
tweejarig onderhoud van het gebouw, bewoond door den 
oiiniiissii is des Koning», en van het gouvernenientsge-

Imii' 
Kotlrrriain, te 1 uur, dnnr burg. en wetb.: bet bou

wen, leveren, beproeven en in-wei kiiig-brengen van een 
ijzeren drijvend droogdok aan den Imker-Maasoever, aid. 
Inl. aan het Timmerhuis, 

•elsweve . 'savonds n men, bij Johannes .1 Mulder: 
het bouwen van een nieuwen stal met hooibergen en 
bovenin!rek. aan het afgegraven bolwerk hij de v ma
tige Blauwpoort. Aanw. u- 11 uren. 

\r-lp, bij W. van Kaïnpen: het houwen vau eeu hoe
renhuis aan den parallelweg, aldaar. Aauw. 24 Jan.. te 
Hl men. lid), inz. 2Ï Jan. bij den bouwkundige F. Kort-
lang .(.Kz., aldaar. 

viixikliork tonder Strijen), luj .1. Buisman: lo, het 
bouwen van een woonhuis met bouw-ihuur en eene af
zonderlijke hakkeet. voor Jb. Troost Dz.: 2n. eene dubbele 
arbeiderswoning met schuurtjes enz. Aanw. te 10 uren. 
door T. Lammers O.Hz., bouwkundige te Strijen. 

Zalrrdag, ZV Jan. 
«rlifnhildrn. te 12 uren, door burg. en weth: bet 

uit bleken en verbouwen van het door den Raad aange
kochte huis iu ,h- gemeente Schipluiden, en het inrichten 
van dit gebouw tot raadhuis met geuieentes,vretaric en 
woonhuis voor deu burgemeester. Aanw. 20 Jan., te 
11 uren. 

ttnrrk, te 1 unr. door hing. en weth.: de levering van 
ile 'si lienoodigde klinkets, dakpannen, rioolbuizen, 
se hoon maak gereed scha pjn-n. ijzerkrainerijeu. kalk. tras. 
Portland-cement, teer. touwwerk cn zand. in 12 perc. 

/ Irr lk/cr , te 2 uren, door de comm. van toezicht op 
de exploit, der gasfabriek, ten kantore van den directeur: 
de levering van 1)25,000 Kt i. New-Pel ton gaskolen en 
23.0011 M i . Schotsche l'iniio-gaskolen. 

I ,-..ii.-k,-r ten t-aadlinrze : liet leveren van verschillends 
ijzerwerken en vuurvaste materialen, meter en regulateur 
voor de gemeentelijke gasfabriek aldaar; het verrichten 
van diverse werkzaamheden aan die fabriek en het hou
wen vau eene kolenlo.nK Inl. hij den architect A, Breu
nissen Troost, te Sneek. 

• • w i e g , a a Ja». 
IIarlInent. door den architect A. van der Meer. hij 

l„ Haniieina : het afbreken en herhouwen van een woon
huis met melkkelder np de zalhe «Kooifenne", bewoond 
door J. en M. Slippens. ouder Oosterend. Aanw. 25 Jan., 
te t l uren. 

Maandag, III Jan. 
'•-Hage, te 1 uur. door burg. en weth.: bet onder

houden van de schoolgebouwen, woningen en schoolmeu
belen ged. '81. 

nillodng. I l'rhr. 
Watrrffrnar»m<-rr (bij Amsterdam!, te 12 uren, dnor 

de directie der nuamloo/e vennootschap idlooi«ehe Stoom
tram', iu het raadhuis: het leggen vau dexponrhaan met 
wissels en toebchooren. henevens de daarin voorkomende 
kunstwerken, van lu-t gedeelte Amsterdam Munten, ten 
behoeve van den (iooischen stoomtram. Inl. aan liet 
vooiUioig bureau der dim-tie. Coinmclinstr.iat 5, te Am
sterdam, vau 10—1 uur. 

Utrecht , te 2 ureu, divtr de maat schappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet centraal bureau: lu-t ver
ruimen van de In-staande geulen en het maken van nieuwe 
geulen ter plaatse van de doorlaathrug hij kiloineterpiul 
45.13:) in den spoorweg van Utrecht naar Bakstel. Ra
ming fl 7.600. 

IriiMim, door den architect Jac. Tt. Nijdam : het bnu-
weu van eeue nieuwe vonrhuizing en het vei lengen der 
schuur op de zathe. bewoond door A. S. Bakker, onder 
R au werd. 

\Y*rnsdag, 1 Frbr. 
Tie l , te 7 uren. door (i. de Kok en A. J. van der Veen, 

in tiet hotel Hncsink: het bouwen van een winkel- cn 
woonhuis, magazijn enz. Inl. bij dell architect ti. A. 
Scholten. Aanw. 2H Jan.. te 2 uren. 

Ilarllngm, door In-t dijksbestuur der Vijf-deelen-Zee-
dijkeii-IIiiitendijks, ter secretarie van liet waterschap: de 
levering van a. 450 stuks grenen diikpalcii van C>2 d.M. 
lengte; 6. 40 stuks zware eu 20 stuks lichte eiken gor
dingen en e. üOü sinks rangen van 1% h.G. en 1000 stuks 
van fi b.l»„ reör l April e. k. 

/( i irril . i ï . a Febr. 
-ne.k. te II uren. door het bestuur van Wijtnbritse-

radeels c. a Cnntrihutic-z lijken, in du Stadsherberg : lo. 
bet maken van 125 M. steenglooiing, ter vervanging van 
paalwerk, langs den Zunnevvielsdijk. ten noordoosten van 
de in 1878 gemaakte steenglooiing. met In-t verhoogen en 
verzwaren vau den nevensliggemlen dijk en hot maken 
van 2 steetien hoofden langs de Waterdijken; 2o. de le
vering van ile daartoe benoodigde materialen, als: yfiO 
last znileubazalt; 150 last stortsteen; BOO last brik. in 10 
pen-., ieder van 50 last; 30 stère grint; I2'i M. 4/30 cM. 
grenen plank; 8lin0 luis liaasterlaiidsch rijs, 200 stuken 
en 2iHJ hos tmulatten. Iu!. bij den dijksopzieuer, te 
Schuilenburg. 

II ll legers lor;;, te 11 uren. door het bijzonder hestuur 
van den polder Ik-rg-en-Broek, hij 1'. Romein: lo. het 
maken vau een gelmuw voor stoomgemaal, henevens een 
machinist won ing: 2o. het leveren, Stellen en iu goede 
werking opleveren van een stoomwerktuig en toebchooren, 
alles voor dien jmlder. Iul. bij het he«ttiur en hij deu 
fahrieklaiidineter van Schieland. te [{otterdam. Aanw. 29 
Jan.. te 11 uren. Hilj. inz. uiterlijk 18 uren v.mr de be
steding, bij den voorzitter ('. J. Vermeulen, te Schiebroek. 

Haandag, 3 l'rbr. 
H »l In iu . te 12 uren, dour burg. en weth. van Kollu-

merland-eu-Nicuwkruislaiid : de levering van 800 at' grint. 
'•-Ilage, to 12 uren, door het ministerie van koloniën; 
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dn levering van .len metalen bovenbouw van N bruggen, 
ten dienste der Staatsspoorwegen op .lava. 

Anmterdam, te ]'/, uren, dnor de Holl. IJzeren-spoor-
wcguiaatschappij, in liet Vosje: Hostek no. 210; 170 ge
goten-stalen punt- en hartstukken: Bestek no. 211: 132 
sUtlen tong bewegingen voor gewone en Kngelselie wissels; 
Bestek na 201): 8'.'4 tons stalen spoorstaven an 1 Ifl tona 
verhindingsijzer; Bestek no. 208: 14.200 eikenhouten 
dwarsliggers, 472 M 3 . eiken wissclhnuten. 

Xevenbrrgcn , dnor het g ineen te Instuur : de levering 
van 40,000 mond klinkers, tegen 25 Maart; 200 M i goed 
gehorde onderboudsgrint. tegen 1 Juni. 

Illnadag, * Frbr. 
'•-•lage, te 1 uur. door het ministerie van financien: 

het onderhouden vau- en het doen van eenige herstel
lingen aan de gebouwen op het Buitenhof, te 's-llage, 
waarin gevestigd zijn de kantoren van de hvpotheken en 
het kadaster, ged. '81, '82 en '83. Inl. hij deu ingenieur-
arehlteet voor de Landsgebouwen, te's-llage en den hoold-
OttSlehtêr .1. A. Weinberg. Aanw. 7 Febr., te 10 uren. 

Ut rerht, te 2 uren, dnor de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbiireau: het nrnhivtg-
brengen van eenige gehouwen en inrichtingen en hot 
verrnhten van eenige andere werken np het gemeen
schappelijk station Rotterdam. Inl. bij den sectieingenieur 
te Rottenlam. Aauw. 28 Jan. 

W in-11• . 1 £ , « Frbr. 
'«-Hage, te 12 uren. ibmr het ministerie van water

staat enz., ten dienste der Staatssponrw.: Io. het maken 
van de airdebaan, de kunstwerken, den bovenbouw, de 
over-gangs- cn cenige andere werken, van den spiorwog 
Tiel—Kestereu. Inl. hij den eerstaanw. ingenieur te 
Gnrinchem. Aanw. 31 Jan. eu 1 Febr., telkens te 11' , 
uren. Haming / 33'.000 ; 2o. het maken van gehouwen 
en eenige andere werken np de halten Hemmen en Val
burg. Inl. bjj den hiofitirigenieiir. te Arnhem Aanw. 31 
Jan. en 2 Febr.. telkens te 11 uren. Raming ƒ 105.830. 

Zaterdag. 12 Frbr. 
Lemmer, ter secretarie van het waterschap Zeven-

Grieteiiijen-en-Stad-Slonten: lo. het verhnogeti en verzwa
ren vau den zeedijk, nevens de Teroelsterknlk. over d-
lengte van 775 M. Raming ƒ611,000 ; 2o. hel verhoogen 
en verzwaren van een giileelte zeedijk op Lainiin-rtsiniiil 
ten oosten van de Ia?ruiner. lang 450.M, RtunlngJ 1S.700, 
Int.: voor no. 1 bij deu opzichter II. Linking, eu voor un. 
2 bij den opzichter K. S. van Andringa. beiden te Lemmer. 

Haandag. 14 Frbr. 
B*l4ward . hij den secretarie. .1. Buikes. van Wous.«ra-

deels Zuidi-rz lijken: de levering van: 40) stuks grenen 
palen van 62 d.M. lengte, 400 idem van 53 d.M. lengte. 
270 idem van 41 d.M. lengte. 13l) idem van 331,', d.M. 
lengte; 20 stuks zware, 20 stuks lichte en 20 stuks onder-
maatsche eiken gordingen; 170 stère grove rivn-igrinl. 

Uluodug. 15 Febr. 
'(••Hage, te 1 uur, door het ministerie van financiën: 

het onderhouden van- en het doen van eenige herstel
lingen aau tiet gebouw, waarin gevestigd is het kantoor 
van de hv]mthck u het kadaster, te Maastricht, ged. 
' K l , '82 eii '83. Inl. hu den ingenieur-architect v.mr de 
Landsgellouwen, te 's-llage eu den hoofdopzichter t l . 0, 
Wijnilels ,1e Jongh. Ie Amsterdam. Aauw. 10 Febr., te 
0 uivn. 

Lrruwardrn. te I uur. door liet ministerie van wa
ter-I.lat enz., aan het gebouw van het prov, best.: het 
vernieuwen van l ie t zeeeinde van het Westei havenhoofd, 
behoorende tot de havenwerken van Le lil Uier. Aanw. 9 
en 11 Febr. Raming /'18.330. 

U » r n * d « g , l « Frbr. 
'•-Hagr, te 12 uren. door het ministerie van water

staat enz: bet maken van deuardebaan. kunst-en andere 
werken voor het gedeelte Beugen-Veniiiy van den sjioor-
weg Nijmegen—Venloo. Inl. Iiij den hoofdingenieur, te 
Arnhem en den sectieingenieiir, te Nijmegen. Aanw, 7 
en l) Febr.. telkens te 10 uren. Raming J 16(1,000. 

Wandi-rdag, 17 Frbr. ' 
iriilu-tii te 1 uur. teu kantore <|ergemeentelijke gas

fabriek : de levering van 6.630,000 KG. Engelsche gaskolen, 
Illnadag, ZS Frbr. 

'a-llagr, te 1 uur. door het ministerie van linanlien: 
het onderhouden van- eu het doen van eenige herstellin
gen aan het gebouw, waarin gevestigd is het kantoor van 
de hypotheken en het kadaster te Sneek. ged. '81, 'h2 en 
'82. Inl. hij den ingenieur-architect voor de Landsge
bouwen. te s-Hage eu den hoofdopzichter D. Fokkens. te 
Zwolle. Aanw. lfi Febr., te 2 uren. 

r t l l o o n v a n A a i i l M ' s t n l i n ^ ' i i . 

Huntendam, 13 Jan.: do reparation en het onderhoud 
aan de gemeentewei ken aldaar, ged. '81: ingekomen I 
bilj., als: 
.1. Veneuia, te Muntendam. J 348. 
Q Hunt, > idem « 318. 
II. .1. Venema, » idem » 317.70 
G. Fennema, « idem » 310. 
II. Vroom, » Veendam. • 2U5. 

Oetivii, 13 Jan: het maken van een noodkeenrig tot 
dichting van de doorbraak in den Maasdijk ouder de ge
meente Oi-irelt, ontstaan beneden de Noordhnibantsch-
Duitschc spoorwegbrug: ingek. 7 bilj., als: 
11. v. d. Linden. te Mill. / 2325 
F. v. d. Bergh. Heeze. » 1Ü00 
J. H. van HeeSBwHk, » Lotrfth. • 1818 
J. A. van Lith, > Selujndel. » 17<W 
M. van Genten, » Oehelt, » 1725 
II. vau Laarhoven, , Mill, » 1350 
J. Vei schuren, » Oett'elt, > 1377 
gegund. 

i . r . . i i i n ; r i i . 14 Jan.: In. het maken van 13 laad- en 
los-t.-igers nabij .je draaibruggen ever- bet Ivuiskanaal, 
en In-t maken van keibestratmgen achter die steigci-s; 
ingekomen 22 hilj., als: 
J. N . Kriiizinga, te Blijham, / 13,620 
L. Thorlirugger. » tintningen, » 13.5IM) 
(i. Wolthuis, > Hediim, > 13.460 
H. Foiinsma, •> Grijpskerk. » 13.272 
J. II. Pott, * Su-dutn, • 13.215 
K. de Uroot, t Helpman, « 13.171 
T. Bos. » Stedum » 12 VJ0 
J. van Buuren. • Delfzijl. » 12.U46 
A. Sickman, » Leegkerk, • I2.(.liu 
P. II. Dopheide, » Groningen, » 12.7H3 
G. F. Ilazelhof, « Oude-Peketa, » 12.777 
F. Veldman, • Zeerijp, n 12,725 
D. Kramer, » Groningen. * 12.720 
E. Pastoor, • Stedum, i UJBM 
K. H. Nieland, » W'irdum, » 12.57H 
H. Sijdzi-s, » Farmsum, » 12.564 
J. v. d. Berg, • MINUI . » 12.447 
J. Klippus • Ifc-dum, • 12.:'50 
A. S<'hteuder Jr., » Gniningen, » 12,210 
G. C. M. Rottinghuis. * Delfzijl, » 12,147 
A. J. Renninga, > Beduin, » 11,645 
H. J. Kroon Jz., • Groningen, • 11.772 

2o het houwen ppner hrugwachteis.woning bij de draai
brug over bet kanail van Winschoten; ingekomen 4 
bilj., als: 
E. v d. Voort, te Winschoten. ƒ 18Ut 
W. Timmer, » Finsterwold, » 1840 
H. Dik, it Winschoten, » 1834 
II. Timmer, » Beerta, » 1798 

So. het onderhouden van de onderscheidene kanalen en 
de daarbijhebnorende werken, over '81—83, in 4 |ierc,: 
perc. 1 iugek. 8 bilj., als: 
J. Klippns. te Bedum, / 28.600 
J. Weikinan, > Groniugen, » 28,160 
II. Sijdzi-s, » Farmsum, • 27,333 
B- de Jong, » tirniiingen. • 27.300 
II. Vogelzang. » Oldehove, • 26,367 
J. N. Kruizinga * Blijham, • 26,:t60 
T. Bos, • Beduin, » 25,873 
A. Woldringh, » Zoutkamp, * 25,426 

perc. 2 ingekomen 6 bilj., als: 
J. Klippns te Bedum, f 5800 
G. Wolthuis, • Idem • 5600 
J. .1. Sijdzes, • Farmsum, • 53ft3 
F. Veldman, » Zeeryp, i 5500 
T. Bos • Bedum, l 5300 

perc. 3 ingek. 6 bilj., als]: 
11. de Wind, te Zoutkamp, / 5170 
J. Klippui, s Bedum, » 5100 

II. Vogelzang, te Oldehove, / 5037 
T. Bos » Bedum, • 4s?8 
It. W. Patlmis, » Garnwerd. * 4740 
K. Huisman, » Onderiend.un, •• 4488 

peiv. 4 ingekomen 12 biljetten, als; 
H. .1. Kroon, te Groningen, / 56.400 
E. Pastoor, » Stedum, » 54,685 
F. Veldman, » Zeerijp, I 54 575 
J. N. Kruizinga, • Blijham, • 53.160 
J. van Humeri, • Delfzijl, • 50.8U0 
A. J. Hcnninga, • Beduin, * 52.885 
.1. Klippns, I idetn * 52.500 
I). Kramer, • Groningen, » 52.414 
J. Hemmes • FtrnHiun, » 52.3W) 
J. J. Sijdzcs I idem • 51.6611 
J. v. d. Berg, » Ulrum, » 51.273 
0. I'. at Rottinghuis, • Delfzijl, • 48,177 

S r e n l a a e a « 14 Jan.: het onderhanden van- en het 
doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aau de 
gebouwen van de Rijks-kweekschool van onderwijzers, te 
Oroningen, ged, '81 en '82: iugek. 8 hilj., als: 
C. Cones te Groningen, ƒ 23**0 
0. Hvherer, •• idem • 2330 
.1. Wallinga, » Helpman. 212V 
II. J. Meuge, » Groningen, • Wn 
J. Werkman, • idem • 2474 
J. II. Muller, > idem » 2054 
A. Schivjeder Jr.. » idem » SOOS 
J. Tnesman. » idem » 1934 

h i imi i en ad IJ»rl . 14 Jan., het üjarig onderhoud der 
pnlderwerken van het Lageland. eindigende 31 Dec. '85; 
ingek 3 bilj.. als: 
C. Lans U Ouderkerk nflhti, f 3313.7(1 
M. Enkelsnboom, • CaneDe a Usel en 

A. van Klaveren. •< Krimpen a Usel, » 2865. 
W. Pruijt, I Lekkerkerk, • 2727. 

(.ruilingen 11 Jan.: het hiiiweu van eeue dubbele 
beerenhehiiizing voor W. Hilk. onder beheer van den 
architect N. W. Lit; ingekomen 21 hilj., als: 
A. van Dijk, te Wehe, ƒ 23 564 
T. Roelfseina, Groningen. 2u.s.':( 
II. S. heltens » idem i 19,998 
J Zeldetirust, » Warftiui, • DU00 
O. P. van Erp, " Groningen, « 1U.II3 
(i. Melding. » idem i 1U.085 
D. S. Diddens » "dern « 1«,88B 
J. II. Holler, * idem » 18,674 
E. Berkenliosch. • idem • 18,531) 
(i. Ilii.richs, * idem le\J180 
G. Ilnizinga, * Ziiidborn. » 18,144 
A Pastoor. » Steduin, » 17.111 
Pb. Hendriks, » Groningen, » 14,997 
I). Kdzards, » idem « 16 536 
M. Mammen, » idem » 16,533 
E. W. Wietsema, » idem l 16,325 
J. K. Wolrich, • Hoogezand, • 16.:tno 
II. -lansen. * Groningen, • H U 16 
II. v. d. Nap, • idem • 15,1)60 
\ . S, Iu.'ieIer. 1 idem » 15,550 

J. en N. Kaper, » idem * 14,148 
gegund aan A. Scbreuder. 

Vniolrrdam. 17 Jan,: het stellen van tmttoirbanden 
ged. '81; minste inschr. waren J. C. van Heek en Co., le 
Amsterdam, a /0.5:|j per str. M. 

M-llagr, 17 Jan.: lo. bet onderhouden van de straat-, 
grint-, schelp- en puinwpgen ged. '81 ; ingekomen y 
biljetten, als: 

te Noord wijk-Binnen, ƒ 47.000 
» 's-Hage, 
.1 Rij-wijk. 

C Alkemadi 
A. R. Rutgers. 
G. J. v. d Botst, 
A. Ktoots, 
W. P. Teeuwisse, 
P. Kraaijeiiveld Hz., 
W. F. Haasveld, 
G. Keij. 
B. Jongen burger, 

2o. het onderhoud ged, 

i idem • 
» idein » 
• idem • 
i Rotterdam, » 
i Waddiuksveen, » 

van: a. eenige geh 

40,600 
40,100 
411,1 II Hl 
30.2UO 
3H.I2H 
87,000 
86^990 
rtt.'.ro 

fi. wachthuizen: r. hrandspuitliiiizen: <i. brandladder- en 
toe behooren: 

a. b. r. d massa 
/ 1U.U7. Th. J. Mirande. 

T. L Groene wegen, 
ll . II. Loof cn Zn., 
F. P. de Haas. 
W. P. Teeuwisse, 
A. Stigter, 
.1. II de Swart en Zn.. 

Utreeht, 17 Jan.: he 
ten balie langs het kt 
ningen. voor de Nederi. Rijnsji 
inschr. was JL .1. Nederlmrst, 

VHJmrii, 17 J 

'.I. si III 
9,738 /87O0 f 525 rS88 / 125 

6376 400' 400 35 7.211 
5670 322 430 47 6.470 
5930 45 260 100 5.850 
5500 50 250 80 5,348 
leveren en stellen vun een hou-
aal van Hen Haag naar Sehove-

egma.itschappij: minste 
iouda. voor ƒ1691. 

lijking der doorbraak 
den Heidijk (waterschap van den Hoogen Maasdijk van 
Slad-eti-Lande van Ilensdeni; ingek. 5 bilj., als: 
I. \. van Haaften. te Shedrecbt. f 109.000 
A. Volker, * idem » 83.700 
A. Huyskes, i Hedel. . 7l>,4'*) 
N. van Haaren, » Driel. » 4'.),500 
W. P. du Vries » Rossnm, » 4i»,500 
bij loting gegund aan laatstgenoemde. 

2o. de dichting van het hulpgat aan de Hakker-kil: 
aangenonien door A. van der Vlies, te Zalt-Bommel. voor 
ƒ 12.480. 

Utéoefc, 17 Jan.: het verhouwen eener koopmanshuizlnge, 
onder behe?r van den architect A. Ri-euuissen Troon: 
ingekomen 8 biljetten, els: 
T. J. v. d. Steele, te Sneek, ƒ 4163 
Faber en Bijvoets, • Idem » 4160 
I'. Postma. » Won.lsend. » 4131) 
.1. Schotanus » Sneek. • 8980 
t'. Visser. » idem * 8900 
K. v. d. Schaaf. » Tei horue, » 3827 
F. Prins, » Sncvk. » 8808 
M. Rondema. » idem » 35ytf 
gegund. 

I.crk , 17 Jan.: het herstellen aa nndnrhnuden der aan 
ile gemeente Leek behoorende eigendommen ged. '81; 
ingek. 3 bilj.. als: 
J. Haan. te Enumatü. ƒ 1050 
O. Mulder, • Tolbert, » 850 
H. van Houten, » Leek, » 700 
Raming » 791 

l l lrren , 18 Jan.: bet verhouwen van de uitspanning 
«De Knp|iel paard en" tot sigarenfabriek, onder beheer van 
den architect M. K. Smit; ingek. 6 bilj., als: 
Wed. W. EnUaar, te nieren, ƒ 27Ü8 
II. Stohenborg, y idem » 2781) 
j . Schut. « Bi uiniuen. " 2623 
J. de Witt, » Dieren, » 2584 
11. Enklaar, » idem » 2510 
J. Steiiivoort, » idem » 230-3 
gi-gund. 

'•-Hagr, 18 Jan.: de levering van stalen spoorstaven 
met ijzeren eindverbindingen eu haaknagels en stalen 
iiioerringen; minste inschr. waren: 

F. Krupp. te Essen, vonr de spoorstaven, a ƒ81.50; 
Phoenix, Actien-Gesollschaft fur Hergbau nud Hiitten-

hetrieh, te Laar. v.mr de laschpl.iten. ii /'86,76; 
Breeuw eu Vaughan en Co., limited, te Middleshro' on 

Tees, voor de lascbbouteti. a ƒ 108.50; 
Dezelfde, vonr haaknagels. a ƒ10:1.50; 
[t.H-l iel- Verein, te Iktchum, vnor de onderlegplaten, 

a ƒ87.80; 
Bolckow en Vaughan, te Middleshro' on Tees, voor de 

m'ierriiigeti. a J'103.50. Alles per H'OO K(i. 
Hrirnkaraprl. 18 Jan.: bet bouwen eener onderwij-

zei-switning, onder beheer van den architect K. Swager-
man Pz.; minste van de 9 inschr. was D. Goedhart, le 
Luljobrnék, voor ƒ5772. 

, 18 Jan Sjffenln en. 18 Jan.: het bouwen eener vil la onder 
Itpheer van de architecten K. en 11. Hoekzeina; ingekomen 
9 bilj., als: 
K. W. Wietzema, 
j . Toennaa, 
J. II. Bis, 
G. A. de Ruiter, 
I'. Mensuiga 
K. Iterkenhosch, 
K. Fekkes, 
A. Pastoor, 
II. v. d. Nap, 
gegund. 

te G jon ingen, ƒ 80,337 
• idem l 29.680 
* Veendam, • 28.4lJ2 
• Groningen, » 97.990 
• idem t 27.5' "O 
» idem a 26,573 
n idetn » 26,385 
• Stedum, » 25,660 
i) Oroningen, o 24,590 

Olx ln i i i , 18 Jan.: het bouwen van eene kerk en pre-
dikautswnniiig en het aanleggen van eene begraafplaats 
met bijkomende werken, voor de Herv. gemeeente, onder 
belieer van den architect F. J. Krieger; ingekomen 13 
hilj., als: 
M. Krstetnaker, te Henshroek, ƒ 27,300 
II. Schuijt, • Alkmaar. • 27,<>00 
C. Gt-imU'g'ied, » idem » 2 ,626 
J. J. Tessel.iar, » idem • 26.262 
P. Brugman, » idem • 26.013 
J. Rustenburg, > Hoorn, » 25,080 
V. P. Ilraun, i Beverwijk, i 2*,2«3 
J. Hoogland, . Alkmaar, » 24,100 
0. Kr.mii. n Wienngen. » 24,0o0 
S. Wit Jr.. » Oterleek. » 23,250 
G. Koster en M. Leeuw, i Spanbroek, • 22,300 
IX Leeuw, • Ilmgwiinl. « 2I,9'.I0 
M. Daalder, •> Helder, « 20,100 

llervrld, 19 Jan.: het houwen van een kapitaal wonn
en achterhuis vonr II. .1. vuu Olst, ondei- beheer van den 
bouwkundige 0. J. van Hurk; ingek. 10 bilj., als: 
B. .1. van Eldik, te Ochtend, ƒ 14.500 
E. Heiting, • Opbeusden, • 14,461 
A. G. Nagelvnort, * Nijmegen, » 14,280 
F. van Straaleii, • Zetten, * 13.753 
W. van F.ldik, > Andelst, • 12,999 
G. v. d. Voeren, * Hemmen, » 12/t'JO 
II. van Bnoijen, » Heiveld, » 12,850 
A. Rrans • Kist, • 12.565 
II. Oerriesen, Kld.n, . 12,400 
J. II. van Holten, • Eist, • 12,190 

Nnerk, 19 Jan.; het verbnuweii van een pakhuis enz., 
onder beheer van den archit.it Breunissen Troost; inge
komen 5 hilj.. als: 
M. Rondema. te S-eek, ƒ 5«48 
T. J. V. d. Steele, » Idem n 5828 
J. de Oraal'. „ idem » 523? 
C. Faber en Bijvoets • idem » 4118 
C. Visser. » idem » 4747 

'a-llage, 19 Jan.: het maken van de grondwerken, de 
kunstwerken den bovenbouw, de overgangs- cn eenige 
andere werken voor b-t gedeelte Sm-ek Leeuwarden van 
den tpoorweg Stsveren -Leeuwarden; ingek. 2 bilj., als: 
L de Klerk. te Werkendam, ƒ 607.000 
J. Hdleii, • Grave pn 

Th. Verhoeven. i Deventer. - 596.000 
'•-Hagr. 19 Jan.: het aanleggen van een riool door lu-t 

Westemde, aldaar: minste inschr. was O. .1. v. d. Horst, 
te Rijswijk, voor ƒ14.680. 

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 DEU 
B O U W K U N S T . 

AlllKKI.ING ' S - G R A V B N H A O B . 

Op den 20" ' " dezer hield tie Afdeeling der Maat
schappij hare gewone maandelijkse he vergadering, 
die door 44 leden leden werd bijgewoond. Naar 
aanleiding van het huishoudelijk reglement, in ver
hand met de nieuwe wet tier Maatschappij gewijzigd, 
was allereerst aan de orde het lienoeiuen van een 
nieuw Bestuur. 

Nadat zes der leden al aanstonds werden herkozen, 
nam de herhaalde stemming oer het laatste hd een 
groot getleelte van den avond in. 

Ten laatste was de uitslag, tlat alle leden weder 
in het nieuwe Bestuur wenlen gekozen, blijvende 
dit alzoo samengesteld uit de heeren : 

II. P . Vogel, Voorzitter. 
.1. van Li th J r . , Ondervoorzitter. 
G . II. Bauer, Penningmeester. 
F . II. van Malsen. 
II. J . Mondt. 
D. vnn der Tas Lzn. en 
P. Tir ion, Secretaris. 
Vervolgens werd als nieuw lid aangenomen de 

heer J. Kranenburg. 
Thans volgde de bespreking overhet rapport, uit

gebracht door de reeds vroeger benoemde commissie, 
in zake de terra- cotu-industrie. 

Bedoeld schrijven, dat gedrukt aan de leden was 
toegezonden, leidde tot eene vrij uitvoerige wisseling 
van gedachten. Verscheidene leden konden zich geens
zins ven-enigen met de wijze, waarop di l rapport, 
als antwoord aan den heer J. C. Stoeller, was gesleltl. 
Daar intusscl.en, wegens het vergevorderd uur, vele 
leden tie vergadering verlieten, wenl door den Voor
zitter voorgesteld, de debatten te sluiten en dit punt 
in eene volgende vergadering opnieuw ter tafel te 
brengen. 

Nadat een nieuw lid was voorgesteld om in de 
volgende vergadeiing te werden geballoteerd, wer
den de overige onderwerpen, op het convoentiehiljet 
nangegeve ede tot nader uitgesteld en sloot de 
Voorzitter de vergadering. 

V E R K O O P V A N B O U W G R O N D , 
's Hertogenbosch. In No. 2 van dezen jaar

gang werden de inzetsonimen medegedeeld van 13 
kavels bouwgrond aan de Esplanade, door het Ge-
ineeiiieliestuur in veiling gebrarht. De finale ver
knoping heeft den 7den dezer maand plaats gevonden 
en de gemiddelde opbrengst per M ' J bedroeg ruim 
acht galden, waarop door den Gemeenteraad ; n 

zijne zitting van 12 Januari 11. besloten wenl de 
gronden tot geen minderen prijs te gunnen dan 
twaalf gulden per centiare, boven en behalve de 
kosten van overdracht, en aan de respectieve koopers 
veertien dagen beraad te geven om zich deswege te 
verklaren. 

Nymegen. Op 1* Januari heelt de inzet plaats 
gehad van 45 kavels voornlaligen vestinggrond, 
waarvan perceelen buiten de voormalige llezel-
pöort en 22 buiten de voormalige Molenpoort gele
gen zijn. Voor den stand der verachillende kavels 
en massa c vcrwusxn wip naar de in dit nommer 
voorkomende advertentie 

De hoogste stand der gronden aan tie llezeljioort, 
eene oppervlakte beslaande van 3H56 M 1 , bedraagt 
f 53245 of gemiddeld bijna f 13.55 par centiare. 
Die aan de gewezen Molenpoort hebben eene opper
vlakte van 10,483 centiare en werden op f 78.190 
nf gemiddeld / 7.40 per 31* ingezet. De definitieve 
verkooping wordt den laten Februari e. k. gehouden, 

Vmolir. der Iterielilrii en MeihlMiiiifru. 
B U I T E N L A N D. 

In Duitsehland vermindert het aantal studenten 
op de technische hoogeecholen op eene in het oog 
loopende wijze. Dit geeft over bet algemeen stof tot 
tevredenheid, want het aantal technici kun zeer-un-
zienlijk verminderen, zonder dat daanloor de belangen 
van liet algemeen geschaad worden. De markt is 
in é^n woord overvoerd. 

Den 15Jen December werden in de zitting van 

het Huis van Afgevaardigden de volgende authentieke 
mededeelingen door de Regeering gedaan omtrent 
het bezoek der drie technische hcogeocholen te Ber
lijn , Hannover en Aken. 

Het getal studenten bedroeg te 
Berlijn; winter halfjaar 1*78/9 1484 

zomer • 1879 1 3 0 4 
winter i 1870/80 12G9 
zomer • 1S80 1211 
winter » 1880 'I 1088 

waaruit volgt, dat het getal in 2 ' , ' i jaar tijd met 
300 personen verminderd is. 

Hannover: in 1871 301 
» 1872 399 
» 1870 765 
o 1880 375 

zoodat het bezoek weder tot dat van 1872 is te
ruggegaan 

A k e n : in 1875 300 
o 1878 213 
» 1879 218 
» 1880 172 

Volgens de Deutsche Bauzeitung zou het aantal 
technici nog aanzienlijk moeten verminderen om tot 
de normale verhouding terug tc komen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Jaarlijks worden bij de behan
deling der Staatsbogrooting in de beide Kamers der 
Sinten-Generaal allerlei onderwei|ien ter sprake ge
bracht, leemten aangewezen en handelingen der Re
geering iu meerdere of mindere mate gelaakt. De 
voorloopige verslagen en de memorien van antwoord 
geven een mengelmoes van allerlei zaken en raad
pleegt uien de stukken, welke thans in de Eei-ste 
Kamer gewisseld zijn, tlau wijzen wij met genoegen 
op een paar punten: 

Er bestaat kans, tlat de bepalingen betreffende de 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten herzien zullen 
worden. De Minister heelt daaromtrent wel geene 
bepaalde belofte gedaan, maar geantwoord, dat waar
schijnlijk eene Commissie van gedelegeeiilen tier de
partementen van algemeen hestuur zal bijeenkomen 
om deze quaestie te beëindigen. Onzea inziens is tie 
zaak zoo eenvoudig, dal de beraadslagingen der ge-
delegeerden overbodig zijn. Zoodra de nieuwe be-
palingen ingevoerd zijn, konden de thans beslaande 
met den afstam Is wijzer iu de verschillende Kuropeesche 
musea van zeldzaamheden geplaatst worden. 

Eindelijk schijnen tie hooge perrons voor spoorweg
stations ook door tie liegi-ering naar waaide geschat 
te worden. A l Wordt door den Minister van Water
staat niet erkend, dat hooge iierrotis op alle stations 
de voorkeur verdienen, wordt er met voldoening op 
gewezen dat zij voor het Centraalstation te Amster
dam in het plan zijn opgenomen. Wij blijven vol 
moed tlat zij later op vele stations zullen wonlen 
Ingevoerd) maar vreezen, dat de beslaande toestand 
niet veranderd zal wonlen, dan nadat er eenige on
gelukken gebeurd zijn. De inrichtingen te Itosendanl, 
Bokstel, Zutfen, Zwolle cn meer anderen zijn in 
strijd met de eischen voor de veiligheid tier reizigers. 
In Nederland gaat alles echter uiterst langzaam, 
zoodat wij geduld moeten oefenen. 

— In tie Sieuwe Botierdamsche Courant wordt 
erop gewezen, dat op tie lijst der stations voor de 
beambten van den Waterstaat gedurende ijsgang en 
hoog opperwater op de rivieren, dit jaar een hoofd
ingenieur en twee ingenieurs voorkomen, als «belast 
niet tie opruiming van het ijs iu de rivieren." 

Dit blad laakt tien zonderlingen vorm van uitdruk
k ing , daar het toch niet aangaat om een of meer
dere zijner medemenschen niet tie opruiming van het 
ijs op de rivieren te In-lasten, liet zij verre van ons 
deze redactie te verdedigen, maar vele stukken, 
die door de bureau's uit Den Haag wonlen afgezon
den , gaan aau tlit euvel mank , om de eenvoudige 
reden , dat het mcerendeel der personen, die daar 
gezeteld z i jn , te eenenmaJe onbekend z jn met den 
tak van dienst, dien zij zoogenaamd beheeren en 
hunne kennis aan de schrijftafel hebben opgedaan. 
Vandaar heeft de uitdrukking ons tuinder veriest. 

Hoewel van hulpmiddelen tot opruiming eerst geen 
sprake was, schijnt daaraan thans gedacht te zijn. 
Een tweetal ram niters, te Hellevietshus iu con
servatie , worden met dit tinei in dienst gesteld. 

— De interjiellatie van den heer Van Hijckevorsel 
in tie Eerste Kamer over deu watertoeatand iu Noord-
Brabant heeft ertoe geleid, van den Minister van 
Waterstaat de verzekering te verkrijgen, dat een 
definitief plan van uitwatering waarschijnlijk binnen 
twee i i drie weken zijn Depourtement sou kunnen ver
laten en dat dit reeds het geval zou geweest zi jn, 
als niet juist tie oversiruomingen in de verzameling 
van bouwstoffen voor het wetsontwerp vertraging 
hadden veroorzaakt. 

— Bij resolutie van den Minister van Koloniën 
van den Uhlen Januari 1881, lit. D , no 2 5 , is 
J . G . Smit, werk/aam aan de fabriek der heeren 
Cozijn & Co. te Gouda, gesteld ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie, 
om te worden geplaatst als meesterknecht metanl-
draeier bij de artillei ie-constructiewinkel te Soei-.ibaija. 

— Wij maakten met genoegen kennis met eene 
brochure vau den boofilini lenieur Duks over lle li '• 
terdamsche waterweg, waarin het plan der Staats-
commissie bestreden wordt. De kundige schrijver 
licht op technische gronden zijn gevoelen toe, tint 
de nieuwe waterweg niet aan het doel kan beunt 
woorden en geeft daarna aan, op welke wijze Rotter
dam geholpen kan worden. Een kanaal, rechtstreeks 
van Rotterdam uit, dat ergens ten 0001 den der Maas
monden in zee uitmondt. is volgens deu heer Dirks 
de eenig mogelijke en afdoende oplossing van het 
vraagstuk. 

Wij hopen in een volgend nommer dit plan te 
bespreken. 

Amsterdam. De heer A. I luet , van Delft, 
heeft Donderdag avond in de gewone vergadei ing van 
Fabriek- en Handwerksnyverheid , in Eensgezindheid 
gehouden, zijn lievelingsdenkbeeld, het verkrijgen 
van een octrooiwet, nader ontwikkeld, zich aanslui
tende aan zyn beloog in de vorige vergadering, 4 
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December, gehouden, waarin hij de vraag beant
woordde: Dwnaroni een goede octrooiwet onmisbaar 
is voor de ontwikkeling der nijverheid." Hij toonde 
nu meer bepaald aan, dat die wet een der middelen 
zou zijn om de nijverheid in ons land op te beuren 
en tc bevorderen, Een korte inleiding ten hetooge 
dat dc industrie niet alleen de welvaart van ons land 
zou vernkeren, maai' dat handel en landbouw daar
toe met haar moesten samenwerken, ging vooral'. 

Na de opsomming van de bezwaren, die de ont
wikkeling onzer nijverheid in den weg staan. kwam 
spreker tot de wet op de octrooien, waarvan bij 
voorsbands nieuwe krachten voor de industrie ver
wachtte. Intellectueele ontwikkeling, en die was boog 
noodig, zou er door bevorderd worden. Voor die 
ontwikkeling waren aanvoerders noodig, die de l ich
ting aanwijzen en hun arbeid moest door eeu goede 
octrooiwet mogelijk gemaakt worden. Len goede re
geling van het octrooistelsel eischt dat /ij interna
tionaal zij. Althans voor Europa, llij meent, dat het 
op den weg onzer Regeering ligt in dezen het initiatief 
te nemen tot het verkrijgen van een internationaal 
octrooirecht. Als grondslagen zouden dc volgende be
ginselen moeten worden aangenomen: 

I. Het geven van de groot*! mogelijke openbaar
heid van elke nieuwe vinding tloor een technisch 
bureau , onderhouden door de verschillende staten, tlie 
tot de Internationale regeling toetieden. 

II. De verzekering aan eiken uitvinder van ccn 
matig percentsgewijze vergoeding voor toepassing 
dier uitvinding, te betalen door den gebruiker. 

De voorzitter, tie heer Mijnssen, gaf alsnu ge
legenheid tot debat. Niemand der 10 aanwezige 
leden met inbegrip van bet bestuur, dat behalve 
door den voorzitter vertegenwoordigd was door den 
penningmeester, tien heer Ketjen , verlangde met den 
inleider van gevoelen te wisselen over het gespro
kene. Dit gaf den heer Huêt aanleiding om tien 
wensch, aan 'tslot zijner toespraak gedaan, tot motie 
te stellen en die alsnu in stemming te brengen. 
Daartegen kwam de heer Ketjen ten sterkste op , 
vuoral omdat in tie vorige vergadering gebleken was, 
dat de gevoelens van deze Afdeeling over een octrooi
wet nog al verschilden van die ties heeren lluet. 
Ook spreker hail in de octrooien nooit anders kun
nen zien dan reclame; de 47-jarige ondervinding, 
die zijn fabriek had , was niet gunstig voor de oc
trooien geweest. Want men kopieerde toch en vroeg, 
als men ook maar een kleine wijziging iu een of 
andereu tak van industrie had weten te brengen, 
opnieuw voor een bekende zaak octrooi aan. 

De voorzitter zeide van twee bestuursleden te 
weten, dat zij tegen het aannemen van een motie 
in tien geest van tien heer Huet waren. Hij ont
raadde dus ook tic aanneming; dc heer Voute wilde 
de motie uilstellen en op een meer bezochte verga
dering daarover beslissen. 

De heer Huet zeide , dat waar Klankrijk , Engeland 
eu Amerika een octrooiwet hebben, het overbodig 
is — ook na de discussie ter vorige vergadering — 
thans nog nader over de wen sche lijk beid ervan te 
spreken. Overigens handhaafde bij zijne motie , 
waartoe hij als lid dezer Vereeniging het recht bad. 

Eerst wertl nu gestemd of de motie in stemming 
zou komen, wat bevestigend wenl beantwoord, met 
7 tegen 3 stemmen , eu daarna werd met 0 tegen 
3 (één litl bad zich verwijderd) de motie aangeno
men en daarna de vergadering gesloten. 

Maastricht. De opgravingen der Romeinsche 
villa nabij Heer, in 1870 onder leiding vnn de hee
ren IInliet-, pastoor te Oud-Vroenhoven en Thomas
sen , rijksveearts te Maastricht, begonnen, ziju in 
de vorige maand ten einde gebracht. De teekening 
en beschrijving der daarbij gevonden oudheidkundige 
voorwerpen zijn reeds aan den Minister van llinnen-
landsrhe Zaken gezonden. De voorwerpen zelven zijn 
in het Rijksmuseum te Leiden geplaatst. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve nien, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n odactlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i | < l u < £ - u V O I M I m•<£-<• II u r e n 
worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

D e p a r t e m e n t v a n F i n a n c i ë n . 

LANDSGEBOUWEN. 
Aanbested ing . 

Op Dingsdag, 2*2 Februarij 1881 , «les namiddags 
ten één ure, zal , onder goedkeuring van den Minister 
van Financien, aan het gebouw van bet Ministerie 
van Financien, worden aanbesteed: 

Het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het ge-
houw waarin gevestigd is het kantoor 
van de Hypotheken en bet Kadaster 
te Sneek, gedurende de jaren 1881 
1882 en 1883. 

De besteding /nl geschieden bij enkele inschrijving 
volgens § Ai\ der Algemeene Voorschriften. 

Het Itcstek ligt ter lezing aan het gebouw van 
bet Ministerie van Financiën, aan het bureau van 
de Landsgehouwen te 's Gravenhage en van bet 
Provinciaal Hestuur van Friesland en aan het kantoor 
van de Hypotheken en bet Kadaster te Sneek. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect voor de Landsgebouwen te 's Giiivenhage 
en den Hoofitopsigter Ü. F O K K E N S te Zwolle. 

Aanwijzing zal worden gedaan np Dingsdag. 15 
Februarij 1881 , des namiddags ten 2 ure. 

's-Gravenhage, 12 Januarij 1881. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal t 

RA R I S T R A . 

B E R I G T V A N I N Z E T . 
preens om IV, 

BoHTMNOK aldaar, op 
gen, V E R K O O P E N : 

HET GEMEENTEBESTUUR van NIJMEGEN, ml tan overstaan van den Notarii W. ( 

liuize van ilen KulTljhuisliouilrr l l l ' l ' P E N , aan het Valklmt' te A y l r 

14203 3VI BOUWTEJllJVtEIlV 
in de onmiddellijke nabijlieid \an dc Stad, inRczet en met dc hoogen Rcbragt a h volgt: 

llingsdag den 1 rVbrnarij 1 SSI , des avonds 

No. 
N". 
No. 
No. 
Nn, 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

I met oOU boogen op 
3 met 200 hoogen o|» 

niet 150 hoogen o|i 
7 met 1.)0 boogen op 
II met IdO hoogen op 

11 met 75 hoogen o|> 
I .'1 inet 150 hoogen o|i 
15 met 50 Imogen o|> 
17 met 1 .'tt) hoogen op 
10 met 100 hoogen op 
21 met 00 hoogen op 
'J.'t met 100 hoogen op 

Buiten de voormalige H E Z E L P O O R T . 
r 3000,-
/ 2500, 
ƒ 2250. 
/' 2550, 
ƒ 1100 , -
f 2025. 
> 2250.-
t I I50 

'f 188II-
/• 1800,-
/ 1180,-
/ 1800.-

No. 2 met 400 hoogen op / 4000.— ; Massa 1 
H m 1 , 2 en 3 met 400 boogen op r 11200, No. 4 
Massa 4 en 5 met 240 hoogen op / 5020,— : Ne. o 
.Massa 0 en 7 niet 100 hoogen up 5100,— ; No. 8 
Ma--a S en ! l mei 100 hoogen op r 4800,— : No. l n 
Ma-sa 10 cn 11 met 20 hoogen op f 3060,— ; No. IJ 
Massa 12 cn 13 met 71 hoogen op I (013, No. 14 
Massa 14 en 15 met Ifi hoogen op f 3 8 4 8 , — ; No. 16 
Mii-sa IG en 17 met 150 boegen op f 3850,— ; No. l s 
Massa 18 cn III met 100 hoogen op f 3700,— ; No. 30 
Massa 20 en 2t met 50 hoogen op f 3450,— : No. 22 
Massa 22 en 23 met 100 boogen op / 3 5 0 0 , — : 

niet 550 hoogen 
met 300 hoogen 
met I 50 hoogen 
met 150 hoogen 
met 45 hoogen 
met 55 hoogen 
niel 100 hoogen 
met 80 hoogen 
met 00 boogen 
met 70 hoogen 
met 50 hoogen 

o p / 
op / 
op I 
op ƒ 
op ƒ 
o,. r 
o p / 
o p / 
op / 
op r 
op ƒ 

7050,-
2000,-
2 (50 . -
2150,-
1035, 
17U5,-
1900,-
1840,-
1870,-
1710, 
1550,-

Buiten de voormalige M O L E N P O O R T . 
No, I niet 200 hoogen op / 4200 ,— ; No. 2 met 200 hoogen op ƒ 3000 ,— : No. : i met 300 hoogen op ƒ 4 0 0 0 , — ; No. 4 met 100 hoogen 

/• 0300, ; No. 5 niet 120 hoogen op ƒ 2100,— : No. 6 met 150 hoogen op ƒ 2 I 5 0 , — ; No. 7 met 140 hoogen op / 2220,— : No. 8 inet 130 lino; 
up / 2100 ,— ; No. 9 met 100 hoogen op / 3 ( 0 0 , — ; No. 10 met 140 hoogen op / 1220,— ; No. 11 met 100 hoogen op ƒ 3300 ,— ; No. 12 met 
hoogen op I 0 3 0 0 , — ; No. 13 niet 500 hoogen op ƒ U f l O O , — ; No. 1( met 300 hoogen op ƒ 5400 ,— : No. 15 met 300 hoogen o p / 5200 ,— ; No. 
met 200 hoogen op / 1700 ,— ; No. 17 met 100 hoogen op ƒ 2 3 0 0 , — ; No. 18 inet 100 hoogen op ƒ 1 8 0 0 , — ; No. 19 met 140 hoogen op ƒ 2020 , 
No 20 met 120 hoogen op f 3 1 6 0 , - ; No. 21 met 135 hoogen op ƒ 2305 ,— ; No. 22 met 200 hoogen op ƒ 2000 ,—. 

op 
igen 

100 
11; 

M A A T S C H A P P I J 
TOT 

HElOl iDEI .IM «EK B i l l W k l A S T . 
HET HESTUUR der Maatschappij tot Reordering 

der Bouwkunst maakt bekend dat op het Hiircau der 
Maatschappij voor de Leden ter inzage liggen: 

l o . Het Reglement op de Tentoonstelling van Voor
werpen voor den Natioiiulen Wedstrijd, Ie houden te 
Leeuwarden in den Zomer dezes jaars. 

2o. Het Reglement op de Algemeene Tentoonstel
ling van Schoont: Kunsten te Madrid, te houden in 
Apr i l dezes jaars, welk Reglement is opgenomen in 
de Staats-Courant van 19 Mei 1870, No. 118 en 
de wijzigingen daarop in die van l o . Juni 1877. 
No. 120. 

Aan elk der afdeelingen van de Maatschappij zijn 
bovendien Exemplaren ter kennisname toegezonden. 

Namens hel Hestuur, 
de Secretaris 

C. T . J . LOUIS RIERER. 
Amsterdam, 15 Januari 1881. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

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

Op Dingsdag den 8"1'» Februarij 1881 , des na
middags teu 2 ure, aan het Onliaalhureau der 
Maatschappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 275. 
Het omhoogbrengsn van eenige gebou 

wen en inrichtingen en het verrichten 
van eenige andere werken op het 
gemeenschappelijk station Rotter
dam. 

De besteding geschied! bij enkele inschrijving, vol
gens art. 40 van bet Bestek. 

Hel Bestek ligt van den 1 8 d c n Januarij 1881 ter 
lezing aan bet Centraalhtireaii bij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau van den Sectie-Ingenieur te Rot-
terdam cn is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau te bekomen tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen wonlen gegeven tloor den Sectie-lngc-
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
28»"" Januarij 1881. 

Utrecht, den 17<*«> Januarij 1881. 

A A N B E S T E D I N G . 
HET DIJKSBESTUUR VAN H R 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 J E N E N S T A D S L O T E N TE 
LEMMER, zal hij enkele inschrijving aanbesteden: 

1. Het verhoogen en verzwaren van den 
Zeedijk nevens de Teroelsterkolk, 
over de lengte van 776 Meter. 
Geraamd kostenbedrag ƒ 69000.—. 

2. Het verhoogen en verzwaren van een 
gedeelte Zeedijk op Lammertsoord 
ten oosten van de Lemmer, lang 
450 Meter. 
Geraamd kostenbedrag /12760.—. 

Gedrukte bestekken dezer werken zullen zoo sjioedig 
mogelijk verkrijgbaar wonlen gesteld ter Secretarie 
van genoemd Waterschap te Lemmer, alwaar é s 
inscluijvingsbiljctten franco moeten worden ingeleverd 
vóór id' op den 12 Februari 1881. 

Inlicht ingen omtrent deze werken kunnen worden 
verkregen. voor dat onder no. 1 hij tien I ipzigter 
II. H I K I N G , en onder no. 2 bij den Opzigter 
K . S. V A N A N D R I N G A , beiden te Lemmer. 

Lemmer, tien 13 Januari 1881. 
Het Dijksbestuur eoornoemd, 

S. S. K L I J N S M A , Voorzitter. 
S. S P A N N E N B U R G , Secretaris. 

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

He HoUandsche ' f ' i / i / i , 
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 M e n d e typen 

en reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den kortxt inogelijken tijd geleveiil en uitgevoerd. 

A a n n e m e r s - M a t e r i a l e n 
te> K O O P . 

4 Heimachines. Systeem MORRISSON met ol 
zonder schip. 

3 Kalkmortelmolens voor stoom. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Holl . Stelling, 
1 Stoommortelmolen mei breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

H ' water per minuut. 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
partij dennenhout eu paaleinden, te bevragen bij 

L. J . van den S T E L N H O V E N , &, Co. 
Aauiieineis. Handelskade, 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROGIER 28. 

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 i U O E V E N . 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Üoudsche Singel 08. GenerssJ-Agent voor 
Nederland en Indii van de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit ile fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 

Zie De Opmerker van 30 October en 13 No
vember II. 

1 PARKETVLOEREN, 
2 i e a n a l . 
5 V I L L E R O V . a BOCH M E T T L A C H B O C H F r e r e i . 
- M A U B E U G E HUNTON. HOLLINS & C"., S T O K E . 
h Vertegcnwoi>idïBcn>: 
V. HE LINT & C " . , Haringvliet 7, llollerdam. 

H O L L E M E T S E L S T E L H E N 
' P K O F I L X S T E E N E ' J 
I 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 G 
' G E V E L S T E E N 
n tot coticiineerende prijzen gemaakt aan dt 

Steenfabriek T a n 
.1. i i i i i t i l i P a . , D o i k i i i i i 

i H 

Sr 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

ï 

A M S T E R D A M 
Helt u en JM°. 

j vil I I IIIUIIlIi 
Vuiiiirl. ts|)liall lan: 

Ï . IL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

ürcoiiiiiriineerdr Asplutllwrsra fn ililo llorschvloeren. 
Werken in Asphali-Mastiek voor Trottoirs, Skaling-Rinks, Monl tineren, Kolders, 
hull- en kegeltoiien, Winkel- en «nai/.ijn\loeren. Gangen, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, lletoii-i'nndeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. VochtWITCIIII. Oiidourdrinu;baai'. Gcraasncrcnd. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich le adresseeren 
aau het Kantoor der fabriek, Reltweg 3, Amsterdam. Dt' Directeur, 

W. PATON WALSH. 

FABRIEK DE HÜLLAMSCHE 1JSSEL 
]> JE J O I G 1 I & € ° . 

C i v i e l - I n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in «len kortst inogelijken tijd alle Soorten van S t o o m b a g g . r m o l e n . in hout- or 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en oplirenpst van 150 tot '2000 M 3 per 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n . K e t e l . , 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 a a n - en T e g e l v o r t n m a o h l n a s , I J z e r e n K a p - eu B r n g e e n a t r n o t l V a enz. 

B. HULS110KR, te Arnhem. 
l H S t t . Z l l v r r p u M e d a i l l e v o o r « s t e r . 
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Zestiende Jaargang. N°. 5. Zaterdag 29 Januari 1881. 

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 iiljitii'ii'iiinit bedrugt voor liet bi u tien lam) ƒ 1.05 per 3 mtuiudeii of 
wel bij vooruitbetaling zet gulden |>er jaar. Afzonderlijke nonituers bij vour-
uitbcHtelling IK cent. 

Alle stukken en adver tent i ën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1—5 regels fl,—, ilurboveii 20 osnt voor rlkcn regel 
plaatsruimte en 10 cent voor een bewijs nommer. Advertentiën v«ur het liui-
tt'ühml 2~> eetit per regel. 

B E R I C H T . 
Het abonnement veer een jrehrelen Jaar-iana be-

eraafi vaar bet iiimi.nl.out bij Teerultfeetalln* 
- Ier ZEN t.t i,ni;>. Maarte* 4e /emihtg tel *at 
bedrag In den leep der maand Janaïarl werdt Inge
wacht aan hel adrea vau de „tdmlnlatratle van 

Veer het buitenland i- de prl|M MfSJS] S U M S , 
en vaar fnaUs* en Japan en/.. Ü'HT I-I LUK* ZEN. 
TH. t'EXT, belde met rerpllr/tle veertillbelallng. 

I>e teeaendlng der velgende naitimei - naar het 
buitenland werdt geitaaht, ala de verallehtr ever-
mahlng van den abaniirnieuioprljH niet vaar den 
i-ei-sii-ii Februari e. b. heeft ulaat» gehad. 

I)K N I E U W E «SPOORWEG-LANDVOOGD. ' ' 
Enkele bladen hebben de benoeming vau den beer 

F , s' Jacob, oiid-Rirecteur-genersial van dc Staats-
•poorwegen, tot Oouverneur̂ enetaal vnn Oost>IndRl 
opgevat, alsof hij gekti/en was geworden om zijn 
kennis van spoorweg-exploitatie. Deze opvatting is 
/eer hekromjien. De spoorwegen op Java zijn tloor 
den ingenieur Maarschalk op een zeer goeden voet 
gebracht, en men behoeft zijn schralen slechts 
te volgen. Ook heeft Imlié meer behoefte aan vloei-
ingskanalen dan aan spoor wegen. Het is wel mogelijk, 
flat tie beer s' Jacob, die , na zijn opleiding te neb
ben ontvangen voor zee-officier, de moederlandsche 
SUatssjioorwegen winstgevend maakte, een even ge
lukkige hand voor aanleg van kanalen zon toonen. 
Maar eeu landvoogd bekoort iets meer te zijn dun 
eeu ingenieur of een specialiteit. Hij dient de 
eerste lieltoeften van zijn land te begrijpen. En dc 
eerste behoefte van lndie is: geld, weer geld, 
nog eens geld. Alleen daardoor zal uien de age-
failleerde firma", gelijk de Voorzitter van de Ja-

vesone Rank [nsulinde noemt, weder kunnen verheden 
tot een degelijke , bloeiende onderneming; alleen daar-
dOOT zal men den ^slechten geest" iu lndie kunnen 
••. 'i i'i : alleen daardoor zal men deu zeer slap 
geworden nband tusschen moederland en kolonie" 
weder nauwer kunnen toehalen. 

Het is door den heer E . de Waal lictoogd en door 
Ivaiuei leden erkend guworden , dat Nederland acht
honderd vier eu veertig millioen gulden meer van 
lndie heeft genomen dan waaivjp het recht bad. 
Dit geld moet teruggeven wonlen. En dit kan. 

In Frankrijk, dat niet rijker is dan Nederland, 
betaalt ieder ruim ƒ 35 aan de Rijksschatkist, in 
Nederland ruim ƒ ' 2 7 . Het Staatssjworwegnet, aan
gelegd van deu dngelijkschen arbeid der Javanen 
(volgens Groen een oschandaat"), kan verkocht 
wonlen ten vóórdeele van lutlie. Frankrijk bewijst, 
dat zware belastingen, binnen zekere grens, een 
prikkel /ijn tot krachtsinspanning. 

Zat tie heer s' Jacob du Uerkulcs zijn, tlie in de 
tuit gedoofde natie" leven wekt.' Zal hij de toove* 
naar zijn, tlie de sonde weduwe'' doet verkecren 
in een vurig jongeling.' / a l luj tie schraapzucht der 
kieners veranderen in mildheid? de volgzaamheid der 
Siaten-Generaal in onafhankelijkheid ? de Droogstop
pels) cn Slijmerings iu Havelanrs? Zal hij tie veirot-
t ing, het leOMtap^W»'1 in den Staat uitsnijden? 
/ a l hij het parasitisme dooden, dat ons sinds bijna 
drie eeuwen doet ontaarden.' Ieder hoopt het, maar 
weinigen zijn zoo onnoozel genoeg om het tc ver
wachten. De heer s' Jacob heeft, als president* 
commissaris van de oude Dotterdamsche Courant, 
nooit behoefte gevoeld llerkules-kraehlen te toonen 
door het aanvallen van de tallooze misbruiken iu onze 
slaatsliuisliotitling. Zal die behoefte zich nu eerst 
uiten in zijn zestigste jaar? 

Hij heeft vroeger in een brochure beweerd , dat 
in.'ii in hulie de geheele inrichting van tien Staat 
moet veranderen, alvorens zijn ideaal: individueel 
grondbezit cn vrijen arbeid , te kunnen verwezenlijken. 
De hoofdzaak is niet s|*oor\vegen aan te leggen in 
vrijen arbeid, maar ze mild tc betalen. Men kan 
niet vnn één gulden twee gulden maken , niet hetzelfde 
geld bezigen voor hongersnood, veepest, onderwijs, 
I» ill tie, kanalen en sjioorwegen in lndie, voor ves
tingen, Rotterdamscbe waterwegen, Keulsehe vaarten, 
Noordbrabantscbe dijken en overlaten, burgerscholen, 
enz. in bet stiufmocdcrluud. 

Onze Wetgevende Macht wilde steeds den landvoogd 
van Oost-Indië verlaagd hebben tot eeu r>dierenbaas." 
Osn zeker van hem te zijn, vergunde zij hein altijd 
zijn inkomen te xjwtten," inplaats van daarvoor 
zyn onderkomnklijke waanlighcid op tc houden, 
waarvoor het bestemd is. Relioudslicden en slibe-
rulen" hebben van 15—18 November j l . in do Kamer 
erkend, dat de tijd der batige sloten voorbij i s , dat 
lndie ze niet meer kan opbiengen, maar zelf be
hoeft. Toch hebben de eersten de vrijheid willen 
behouden jaarlijks dertig millioen gulden te nemen; 
de laatste wilden althans acht millioen gulden van 
het iiiig.ipiuie Indie nan hun keizers verzekeren. 
Hoe znl de heer s' Jacob die eischen kunnen inwil
ligen en trouw aan zijn eed en zijn eervol verleden 
zijn? / i j , tlie, gelijk i k , hein achten, zullen hein 
verwijlen, hut voorschrift van het orakel van Delphi 
niet te hebben betracht: uKen u zelven." Zy zullen 
denken aau den dichtregel: 

Tel brille au secoud rang qui n'écliptc au premier. 

Zij zullen verwachten, dat de beer s' Jacob, die 
altijd een gentleman was, den nar oVoul dc conquéte 
verworven titel van ingenieur niet onteeren, maar 
in de eerste maand na zijn aankomst tc Ruitcnzorg 
aan het Opperbestuur zijn ontslag zal indienen, na-
it-etiocg met de woorden: Dik WBa nnief {-cnoe!- om 
uw lastbrief te aanvaarden, maar kan mij met ver
lagen tot het bedrijf vun dievenbaas." 

Genève, 22 Jan. 1881 
S. E . VV. RilOllDA VAS' E V S I N O A . 

T E E K E N I N G E N K L E U R IN DE B E E L D E N D E 
K U N S T E N . 

[Naar het Franteh ran C I I A R I . E S R I . A N C ) . 
Onder beeldende kunsten verstaan wij iu dit op

stel bouwkunst, beeldhouwkunst eu schilderkunst, 
zonder daarom aan de kunst om tuinen ann te leg
gen en aan de mimiek of gebarenkunst het innemen 
van eene plaats onder de beeldende kunsten te wei
geren ; de drie cerstgenocinden ziju echter verreweg 
de voornaamste ( '). 

Rij de beeldende kunsten komt in de eerste plaats 
de teekening, in tie tweede de kleur in aanmerking. 
Men kan hare verhouding niet beter uitdrukken dan 
die van man tot vrouw. 

Rij de bouwkunst is de teekening het eenige mid
del om de gedachte van den architect uit te druk
ken; zij is noodzakelijk , ja onmisbaar, om tlie ge
dachte in steen, hout of ijzer weer te geven. De 
kleur daarentegen dient om de duidelijkheid en 
schoonheid van het bouwwerk te verhoogen, of om 
deu indruk te verfijnen, maar onmisbaar is zij niet, 

Voor de beeldhouwkunst is de teekening alles; 
bare werken kunnen van alle kleur ontdaan blijven, 
en al wordt zij nu en dan toegepast bij reliefs, als 
decoratieve onderdeelen der houwkunst moet het ge
bruik van kleur bij bet grootste deel der beeldhouw
werken , BD vooral hij het menscbbeeld bepaald ver
meden wonlen; tiaar moet maar écne kleur, tlie 
van het materiaal, gezien worden. 

Bij dc schilderkunst is het anders: kleur is nood
zakelijk , hoewel zij ook slechts de tweede plants 
mag innemen. De vereeniging van teekening cn 
kleur is even noodzakelijk om een schilderij te ver
krijgen, nis tie vereeniging van man en vrouw ver
eischt wordt om het menschdom voort te brengen. 
Maar de teekening moet het overwicht over de kleur 
behouden; zoo niet, dan gaat de schilderkunst haar 
ondergang te gemoet. 

Evenals uit het voorgaande blijkt , dat de teeke
ning bij dc beeldende kunsten de eerste plaats in
neemt, zullen we thans aautoonen, dat ook iu de 
natuur teekening ol' vorm boven kleur staat. Ver
scheidene voorwerpen in de natuur hebben dezelfde 
kleur, maar geen twee hebben denzclfden vorm. 
Duizenden menschen hebben dezelfde gelaatskleur, 
maar elk van hen projecteert een andere silhouet. 
Als een schilder den juisten toon van menschenvleesch 
op bet doek brengt, zal dit ons nog geen denkbeeld 
van een inensch geven, terwijl eeu paar ruwe trek
ken daartoe voldoende zijn. Men kun met wit krijt 
het portret van een neger maken ; al is de voor
stelling w i t , zullen tie vormen van den platten neus , 
de gekroesde haren, de uitstekende wangbeenderen, 
de dikke lipfieu , ons het beeld van een neger vol* 
doende voorstellen. Dc eerste schilders der oudheid 
bobben slechts met ééne kleur gewerkt, en toch 
hebben z i j , door hun gevoel voor schoonheid en fijn
heid van lijnen en het juist weergeven van karak
ters , recht op zeer hooge waardeering. De teeke
ning heeft nog dit voordeel boven tie kleur, dat zij 
onveranderlijk i s ; waar men baar ook ziet, op wel
ken t i jd, zij blijft zich gelijk. Zoo niet de kleur; 
zij verandert naar de plaits waar zij zich bevindt, 
want eene bepaalde kleur doet zich iu dc schaduw 
geheel anders voor dan iu het l icht ; een kleed, dat 
bij dag blauw i s , zal ties avonds groen schijnen, enz. 

Evenals bij werken tier beeldende kunst samen
werking van teekening en kleur vereischt woidt om 
den hoogsten graad vnn schoonheid tc bereiken, is 
dit ook bij de voortbrengselen der natuur het geval, 
In de nutuur is het niet alleen de vorm, die ons 
boeit en bekoort, maar tic werking van hetcoloriet, 
die vooral in de plantenwereld de hoogste schoon
heid geeft. De kleur speelt bier, evenals in de 
kunst, de rol van vrouw, d. i . de rol van het ge
voel; onderwerpt zij zich aan de teekening, evenals 
bet gevoel zich moet onderwerjien aau de rede, dan 
zet zij uan de kunstwerken, in hooge mate, bekoor
lijkheid en uitdrukking bij; vandaar dat dc schil
derkunst, hoewel de derde onder de beeldende kun
sten , de rijkste cn bekoorlijkste van allen is. 

Het vraagstuk , welke plaats iu de kunst aan 
teekening en kleur moet worden toegekend, is door 
verscheidene beroemde schrijvers behandeld. Zoo zegt 
tie pbilosoof Diderot: ode teekening geeft aan de 
kunstscheppingen den vorm, de kleur geeft haar 
leven," een gezegde, dat echter den toets der waar
heid niet kan doorstaan: hoeveel meesterstukken der 

(•) Men zie daarover verder tiet uitttekciute werk „Hand
boek over de Geachiedenia der bouwstijlen, door K. Gugel", 
uitgave ItttO. 

kunst hebben zonder kleur toch loven, zooals tie 
fjiokoon (-) , en zijn het t i l tier scheppingen van 
Grieksche en Romeinsche beeldhouwkunst, die ons 
ï-lechts een enkele kleur doen s i n , zonder leven? 
Wie znl durven beweren dat bet leven beter is uit-
in l V . ik t op de doeken vnn Titiivm tJh • ' ' " l ' i ' P marmers van I'TIICIIUA v , , me, eertijds beschilderd, 
maar thans van alle kleur ontdaan zijn? 

lie vormen, die de teekening aangeeft, worden 
allen voortgebracht door rechte en kromme lijnen. 
Pythagoras, een tier grootste geesten tier Oudheid, 
beschouwde de rechte lijn als eeu voorstelling ven 
bet Oneindige, en dit' gedachte of beschouwing ver
krijgt beteeken is in den mond van GalileT, als bij 
zegt: tde rechte lijn is tic omtrek van een oneindig 
grooten cirkel." De kromme-tijn daarentegen wonlt 
tloor l'vihagoras beschouwd, als een voorstelling n u 
hei Eindige, omdat zij tot haar begin kan vrederkee-
ren. Een gepaste en juiste vereeniging van die 
twee lijnen knn schoonheid voortbrengen. Verder 
is ile rechte lijn bij uitnemendheid het symbool tier 
eenheid, daar er slechts één enkele is, en daarliet 
•antal kroutine lijnen onnoemlijk is, zal de kromme 
nis een zinnebeeld der veranderlijkheid kunnen be
schouwd worden. 

Rij het coloriet worden dc verschillende Indruk
ken en toepassingen der kleuren in de eerste plaats 
door de meerdere of mindere lichtsterkte der kleuren 
voortgebracht: geel, oranje, enz. noemt men als sterk-
prikkelende, warme kleuren, terwijl bhmw, groen 
enz. , om hun stemmig en drukkend vermogen , koutic 
kleuren genoemd wonlen. Verder ontleenen vele kleu
ren hare toepassing aan tic eene of andere symbo
lische betcekenis: zoo is het scharlaken en purper
rood , van de vroegste tijden af, het symbool ge
weest van waardigheid en macht, en drukt de zachte 
kleur van tie koningin tier bloemen op het mei i sche-
lijk gelaat de hoogste levenslust uit. Het zachte 
blauw, dat door Rousseau geëerd werd, het meer 
donkere blauw der viooltjes, het sombere groen der 
klimop, die op ruïnen engraven groeit, beantwoor
den meer aan de weeke, zwaarmoedige en sombere 
stemmingen onzer ziel. 

Van deze symbolische beteekenis der kleuren wordt 
door architect of decorateur gebruik gemankt. Moet 
hij eenige ruimte in een vroolijke feestzaal herschep
pen, zoo zal hij bet lieflijk-zachte groen van het 
vroolijke lentekleed in toepassing brengen. Wat stemt 
ons somberder dan het kleurloozc grijs en zwart van 
den nacht? Vandaar is zwart bij ons de rouwkleur. 

Uit tleze enkele voorbeelden, die met honderden 
zouden kunnen worden aangevuld, bl i jkt , dat de na
tuur een decorateur bij uitnemendheid kan zijn. 

II. J . v. n. 

(*) De vermaarde groep van Laokoiin stelt de kastijding 
van den priester J*okoün door Apollo voor. Laokoón (met 
/IJ ii beide zonen als offer knapen) staat gereed den zeegod een 
offer te brengen; daar komen uit zee twee vreeselijke slangen 
aanzetten, om vader en arses tc dooden. De beeldHSWgfOSp 
•telt het feit voor, op 't oogenblik dat Laokuu'u zelf do«r een 
der «langen in dc zijde wordt gebeten; dat de jongste zoon, 
reeds dnor een slangebeet bezweken, ineenziukt; en dat 
de oudste zoon iiin rechterarm eu linkervoet ook reeds voelt 
omkronkelen en at slang tevergeefs tracht af te scbaiven (zie 
T. Vloten, Aesthetica). 

(-) Titiaan . beroemd schilder der Vcnetiaansche school van 
de 15c en 16e eeuw. Hij was ccn tijdgenoot vou ftnphacl 
en Michel Angclo. Als meesterstukken van hem worden vooral 
zijn Hemelvaart van Maria, ziju Moord van 1'etrni, cn EJia 
Hachus en Ariadne geuoemd, Hij stierf iu 1570, juist één 
jaar vuur de geboorte van Rubens. 

(•) Pliidias, dc grootste meester der Grieksche beeldhouw
kunst, tijdgenoot van 1'criclcn. Iktinos, Socrates CD meer 
andere beroemde personen, uit dat verheveu tijdperk der 
Grieksche geschiedenis (het 1'ericlcsische genoemd), wnarin ile 
kuust haar hougtteu triomf viert cu eeu volmaaktheid be
reikt, die zelden geëvenaard, uooit overtroffen is. Hy was 
met Iktiuus dc ontwerper vau het 1'arthetiou, dat meester
stuk van ontwikkeld Doriscbcu -tgl, de beeldhouw werkeu 
daarvan voerde hij persoonlijk uit. Men zie daarover verder 
E. Gugel „Gcschiedeuis der bouwstijlen". 

H E I ' E R K I N G V A N BRANDGEVAAR 
Deze week werd in de vergadering van bet de

partement Amsterdam der Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering van Nij verheid door den heer Dr. IS*, 
van de Wall eene voordracht gehouden over het 
on ontvlambaar maken van stoffen. 

Spreker ving zijne voordracht aan met het betoog 
tint, hoe goed georganiseerd eene brandweer ook 
muge z i jn , zij slechts brand kan beperken of blus-
schen, doch dien niet kan voorkomen. Dit laatste 
verdient echter verre de voorkeur, omdat er dan van 
brand geen sprake is en tevens geenerlei brand- of 
wtitcrschade wonlt aangericht. Om de middelen, die 
tCf-'en woonl ig in gebruik zijn om een brand te voor
komen, goed te kunnen begrijjien , achtte spreker een 
korte uiteenzetting noodig van hetgeen men onder 
verbranding verstaat. Achtereenvolgens behandelde 
hij de vragen: Wat is verbranding? Hoe ontstaat 
brand en vermeerdert brandgevaar? Hoe kan brand 
worden voorkomen ? 

Rrand ontstaat zoo drie zaken te zamen komen , 
nl. brandstof, ecu bepaalde temjteratuur en zuurstof; 
tic verbranding wordt aangewakkerd wanneer de 
brandstof in lijn-venleelden staat aanwezig is of 
wanneer stollen, die veel zuurstof bevatten en deze 

gemakkelijk afgeven , aanwezig zi jn, waardoor de 
voor de verbranding noodige tcni|ier:ttmir gemakkelijk 
bereikt wordt. Rrand wordt gebluscht, wanneer een 
der drie genoemde oorzaken ontbreekt. Gewoonlijk 
koelt men af onder de ontbiandings-teniperatimr. 
h t u % Ï ) e 7 u m . t ó ^ ?Ü« r 

bare stuffen te verminderen zijn velerlei, doch alle 
beoogen hetzelfde doe!: het ononlehmlmar maken tier 
stollen, want onbrandbaar maken is een onmoge
lijkheid. Dit doel wonlt bereikt door de stoffen te 
doopen in of tc bot l i jken mei zoutoplossing, die na 
de verdamping van hef, oplosmiddel een laagje zouten 
achterlaten, waardoor het ontstaan vau brandbare 
gassen belet en de lucht afgesloten wordt. 

Na tie verschil lende voorgestelde middelen opgesomd 
en de voor- en nadeelen daarvan liesproken le heb
ben, achtte spreker het bestrijken vau houtwerk niet 
e e n waterglasverf een afdoen 1 voorbehoedmiddel, dat 
tevens weinig kosibaar is, daar bet slechts 0 cent 
per I '*• vierk. meter te bestrijken oppervlakte kost Voor 
gordijnen, tapijten, kleederen, theuterdecoratief, 
papier enz. prees spreker de preparaten aau, tlie 
tloor .Matten te Parijs, onderden naam van IquiRige, 
in den bande] wonlen gebracht. Hij bracht al deze 
stoffen ter tafel, en bewees door proefnemingen in 
het klein, dat de middelen werkelijk afdoende waren. 
Het was verrassend om te zien, hoe dunne Utile, 
met dit middel behandeld, slechts langzaam ver
koolde up die plaatsen, die met een groote gasvlam 
in onmiddellijke aanraking waren, eu op alle andere 
plaatsen volkomen ongedeerd bleef. 

liet preparaat van Marten is te Parijs voor alle 
theaters verplichtend gesteld en o. a. bierteiande 
iu de goederenloodsen tier HoUandsche Ussren-SpOOr-
wegmaatschappij toegepast. 

Vooral voor theaters, die zoo bijzonder aan brand
gevaar blootstaan, beval spreker de onontvlambaar-
inaking aan. Men voorkomt daardoor alle gevaar 
nor brand en dus ook alle fianiek onder de toe
schouwers, die reeds zoo dikwijls noodlottige!'werkte 
dan de brand zelf. Maar ook dc zeer hooge assu-
ranticpremien kan men daardoor uitwinnen. Als 
voorbeeld daarvan kan de Stadsschouwburg te A m 
sterdam dienen. De gemeente betaalt voor het 
assureeren van dit gebouw jaarlijks f 6250. Door 
bet gebouw met waterglasveif en het middel van 
Marten onontvlambaar te maken, hetgeen slechts 
éénmaal behoeft te gebeuren cu betrekkelijk weinig 
kost, wint men deze jaarlijks wederkeerendc groote 
uitgaaf geheel uit. 

De voorzitter bracht den spreker den welverdienden 
dank der Vergadering voor zijne boeiende en leerrijke 
verhandeling. 

I N G E Z O N D E N . 

Rreda, deu 25 Januari 1881. 
Mijnheer de Redacteur! 

Ik acht de volgende mededeeling van genoeg be
lang , om er die lezers uwer courant, die met het 
feit niet mochten bekend zijn , mede op de hoogte 
to stellen. 

Rij vele gebruikers van machines zal het voorge
komen zi jn, dat, zoowel na groote droogte, als ook, 
wanneer de stoommachine voor haar maximum van 
beweegkracht wordt aangesproken, of, wanneer tic 
poulies van machine- en drijfas betrekkelijk klein van 
diameter zijn, de riemen zoogenaamd »slippen , 

Sommigen trachten hieraan tc gemoet te komen, 
door de riemen aan de binnenzijde met hars te be-
stnwien. 

Een veel meer afdoend middel is echter, om den 
slippenden riem met een kleine hoeveelheid stroop te 
besnieeren. Toevallig leerde ik dit middel kennen , 
eu nog dezer dagen wendde ik het met uitstekend 
succes aan. 

Het is zeker eenvoudig cn goedkoop genoeg, om 
er hij gelegenheid tie preef mede le nemen. 

Met tie meeste achting 
Uw dw. Dien. 

l i . G . DlJKEBUAN. 

Berichten eo mededeelingen. 
II I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indië zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

verteend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens 
ziekte, nun tien adjunct-landmeter 3e klasse bij het 
Kadaster A . Oh. V. Kricsveld; 

benoemd: bij het Marine-etablissement te Soera
baia, tot ingenieur l e klasse voor scheepsbouw, ile 
ingenieur 2e klasse H. van Meesters; tot ingenieur 
2e klasse, de udspirant-ingenieurs II. C. Pennink eu 
J. H . dc Heer; 

tijdelijk gedetacheerd: bij het Departement dei-
Marine , ten behoeve van den dienst der kustverlïch-
t ing , de opzichter 2e klasse hij den Waterstaat 0, J . 
Koster, met bepaling, dat hij gedurende dcu tijd 
zijner detacheering bij zijn korps it la suite zal wor
den gevoerd. 

http://iiimi.nl
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— Het Comité tot «lichting vnn een casino en 
badplaats Scheveiiingen bestaat uit de heeren Mr. 
J . K. Ilanck, te 's-llage; H . Haren de Caters, te 
Antwerpen, lid der firma C . J . M . Dewolf, bankier 
aldaar; M . II. Muygens, lid der firma Keureneer & 
Co., te 's-Hage; F . Koch, te Hotterdam; J . van 
Li tb Jr., architect te 's-Hage; A . K. Maas, reeder 
tc Schcveniiigen; P . F . W . Menton, architect, te 
's-Hage; Jhr. II. J . L . Quarles van Ufford, O. F . 
C. Hose, tc 's-Hage; J . 1>. Ruys, te Rotterdam: 

P . J . de Sonnaville, lid van het best der Soeiété 
des Galeries te Scheveiiingen; Mr, J. J. Uytwerf 
Sterling, te Utrecht; M . E . Uyttenhooven, lid van 
den Raad van Rehecr van de Hou wmaat schappij 
Schcveniiigen, en A . C. Wcrtheim, bankier, te 
Amsterdam. 

Het Comité beeft zich met een adres tot den 
Gemeenteraad gewend, om de beschikking over ge
meentegrond op billijke voorwaarden te bekomen. 

Naar zijne meening zou een deel der gronden, 
gelegen tusschen de Wassenaars! raat c " n t ' 1 M,'lt<'l 
Garni, het meest aan de verwachting beantwoor
den , over welken grond de gemeente zich de vrije 
beschikking heeft voorbehouden. 

Het Comité vermeent, dat door zijne aanvraag 
voor '\lriT™nt"vègcn, geen afbreuk wordt gedaan, 
daar de Z . W . oprit blijft bestaan, terwijl de gele
genheid tot bet maken van den tothedeii niet ge-
maaklei: middef.prit niet wordt ontnomen. 

Het Comité is in kennis gesteld met eene moge
lijke uitbreiding der gaanderij van het Hotel des 
Galeries lang- de Wassenaars! raat, en heeft daar
mede rekening gehouden hij tie plaatsing van bet 
gebouw, zoodal mogen èn Casino èn verlengde gaan
derij totstandkomen , het geln-el tot verfraaiing der 
badplaats /oude medewerken. 

Ten slotte vestigt het Comité de aandacht op dc 
plans, welke reeds iu uitvoering zijn te /andvoort, 
op eene badplaats, welke aanstaanden zomer op geen 
3,4 uur van de In»-til*tad des lands /a l verwijderd zijn. 

Het Comité verzoekt aan de te stichten vennoot
schap «Casino", voor deu tijd van 91) jaren in erf
pacht te willen afslaan den duingrond, gelegen aau 
de Wassenaarslraat te Scheveiiingen cn begrensd 
ten Z . W . door eeu gewijzigden oprit naar het 
Hotel Garni, ten N . W . door het plein vóór bet 
Hotel Garni, ten N . O . door een eventueel te maken 
oprit naar bet Hotel Garni en ten Z . 0 . door het 
verbreede trottoir van tie Wassenaai-straat, zijnde 
ongeveer ter grootte van 5001) M " , en zulks tegen 
eeu erfpacht canon van f0.01 tie centiare, onder 
voorwaarde, dat aldaar worde gesticht een Casino 
met theater en anngrenzenden tuin, zooals op tic 
aangehechte teekening aangegeven is. 

— Het hoofd van bet Departement van Koophan
del in Zwitserland is tloor de Hondsregeeriug ge
machtigd, met den Neilerlaiiilsclten consul-generaal 
een overeenkomst te sluiten ter wedci-szijdschc be-
seherming van bandels- cn fabrieksmerken, gelijk er 
•adert de afkondiging der Hoinlswet van 19 Decem
ber 1879 een met Engeland gesloten en ook een 
met Relgie voorbereid is, 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid beeft aan dc dii-ectie der Nederlandsche 
Rijnspoorweg-ii iaat sc happij zijn tevredenheid te ken
nen gegeven, dat op bare lijnen, in tegenstelling 
van zoovele andere spoorwegen, zoo weinig stoornis 
in den dienst was voorgekomen ouder de geheel 
buitengewone weergesteldheid der vorige week. 

Amsterdam Het Gemeentebestuur heeft een 
voordracht aan den Itaad verzonden, omtrent bel 
benoemen van eene Raadscommissie, om toezicht te 
houden op den dienst tier gemeen!erehiiging. De 
leden van de Commissie van Rijstand in het beheer 
der publieke werken hebben zich bereid verklaard 
zich met deze taak, ondanks hunne veelvuldige 
werkzaamheden, te belasten. Daar de verkoop der 
vuilnis te wenschen overlaat en de dienst tenge
volge tier uitbreiding van de stad meerdere be-
tee kei lis erlangt, meunen Burgemeester en Wethou
ders meer gewicht te moeten hechten aan den 
meermalen uitgesproken wensch om het economisch 
en mercantiel element bij den reiuigiiigsdien-t te 
vei-tetken. Het directeurschap meetien Hiitgemees-
ter en Wethouders aan een persoon te moeien op
dragen . tlie daarvoor een jaarwedde zal genieten 
van ƒ 1500 , nhet economisch eu het mercantiele 
gedeelte" van den straatsreinigingsdienst moet toe
vertrouwd worden aau »een geschikte specialiteit", 
die op de hoogte is om de vuilnis tot een gewildeu 
mest te verwerken. Zijn arbeid, mest bereiding en 
vet koop van meststoffen, zal betaald worden met 8 
pet. over de netto ontvangsten toten m e t / 1 0 0 , 0 0 0 , 
en met 10 pet. over betgeen boven dat bedrag 
netto wordt opgebracht. 

— Onderstaande motie, voorzien ran eene uitvoe
rige memorie van toelichting en onderteek end door de 
heeren Pijnappel, Van Niet op, Tromp, Ji t ta , l l e i -
neken, Metelerkauip, Wtirfbain, Van Sonsboek en 
Lag i ina , is bij tien Gemeenteraad ingediend; 

, De i mdet geteekenden, leden vnu den Gemeente
raad, kunnen zich niet vereeiiigeu met het beginsel 
van uitsluitende concessie voor den duur van 40 
jaren, waarop tie voordracht van Rurgcmeester eu 
Wethouders van '2.'t November 1880 (Gemeenteblad 
no. 401), berust. Zij zouden zich ertoe moeten 
bepalen uil dien hoofde legen die voordracht le stem
men, maar zij achten hut meer gewens-ht opbou
wend dan afbrekend Iu werk te gaan, en zij hebben 
derhalve de eer aan den Gemeenteraad voor te stel
len, in de plaats vau de grondslagen tloor Rurgc-
meester en Wet bunders aangunomeii, tie volgende 
te stellen : 

» I o . De gemeente stelt zelfstandig de voorwaarden 
vast, waarop du exploitatie van tramwegen zal wor
den gegund. 

i-iio. Geene uitsluitende concessie wordt gegeven 
ViMir i|e geheele Gemeente, maar alleen concessie voor 
bepaalde lijnen. 

»3o, Coi ode wordt gegund Voor een niel te lan
gen tijd, De oinlergetoekeiidcn stellen voor een ter
mijn van tien jaren. 

»4o. De gemeente voert op eigen kosten tie wer
ken u i t , die voor tien aanleg van den weg noodig 
zijn (welke werken in de concessie met name ge
noemd worden), en doet door de exploiteercnde Maat
schappij eene annuï te i t betalen, waardoor du uilgaaf 
binnen een zeker getal jaren kan wonlen geamor
tiseerd. 

i6o . De gemeente heeft het recht, om bij onvol
doende exploitatie of overtreding der voorwaarden dc 
concessie in te trekken, en tie voor de exploitatie 
gebulkt wordende goederen gebed of gedeeltelijk te 
naasten tegen du waarde, door deskundigen te schat
ten, bij welke schatting op de bestemming dier 
goederen moet worden gelet. 

>6o. Indien de concessie na afloop van den tijd, 
waarvoor zij verleend is , niet voor een nieuwen 
termijn aan dezelfde Maatschappij , hetzij op dezelfde, 
hetzij op andere voorwaarden wonlt gegund en door 
haar wordt aanvaard, is de gemeente tot naasting, 
op dcnzclfden voet als onder no. 5 omschreven is, 
bevoegd, innar tevens, indien de Maatschappij bet 
verlangt, tot die overneming verplicht, voorsooveel 
alsdan tie exploitatie van tramwegen in de gemeente 
zal worden voortgezet, cn dc over te nemen goe
deren voor de exploitatie, zooals zij alsdan zal plaats 

•70, AtgcM-lieit|,ênftlvaïr'l.ltV; .moer no. 4 vernielde 
annuï te i t , wordt aan de gemeente uitgekeerd 5 pro
cent van de briitoontvaiigsten — bij concessie, aan 
du bestaande Maatschappij, ook van tic ontvangsten 
op dc oude lijnen , en met de opklimming in art. 
13 der voordracht omschreven. Indien de concessie 
aau eeu andere Maatschappij wordt gegeven, wordt 
voor deze wijze van opklimming eene andere, alsdan 
nader te regelen, in de plaats gesteld." 

Amsterdam. Aan het totstandkomen van dc 
koloniale en nijverheidstenloonstelling, alhier te hou
den iu het jaar 1 8 8 3 , op tie terreinen achter het 
dan vau buiten gereed zijnde Rijksmuseum, mag, 
naar aan het llbl. wordt medegedeeld, niet meer 
wonlen getwijfeld. Men meent daartoe ook te kun
nen staatmaken op Rijkssubsidie en op tegemoetko
ming van gemeentewege door kosleloozen ilstand van 
het terrein 

Utrecht. Rij de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen is benoemd tot waarnemend 
chef van de afdeeling weg en werken de heer I. I. 
Kips , thans ingenieur bij die Maatschappij. 

Leeuwarden. Dc Friesche steenfa'uikaitten heb
ben zich in 1870 tot den Minister van Waterstaat 
enz. gewend, met verzoek het gebruik vnu Friesche 
steen voor rijkswerken toe te staan. Met het oog 
op de («'palingen in bet bestek der uan te leggen 
spoorlijn Leeuwarden—Sneek, waarbij is voorge
schreven het gebruik van Waalsteen, of steen in 
deugdelijkheid en vorm daarmede overeenkomende, 
hebben bedoelde fabrikanten zich iu hun belang en 
evenzeer in dat der talrijke arbeiders, aau hunne 
fabrieken werkzaam, andermaal niet gelijk verzoek 
lot den Minister gewend. Zij meenen, dat Friesche 
steen geenszins iu deugdelijkheid bij Waalsteen ach
terstaat , maar erkennen, dat ze weinige |»ercenten 
kleiner is. 

Assen. Iu 't hotel-Kuipers werd eene vergade
ring gehouden, saamgcrtH-jieii door tie heeren Mr. i. 
A. Willhige Gratama en R. Oostingh, die een plan 
11.11• 1 <-11 doen ontwerpen lot verfraaiing van ' t Asser 
boscb. Dit boseh, van 100 hektare grootte, heelt 
vroeger tot kloostergoederen behoord, en werd door 
koning 1 .odewijk in 1800 aan tie stad geschonken. 
Genoemde heeren hadden tloor den beer Vroom uit 
Haren een teekening doen vervaardigen, tlie er met 
de waterpartijen, grotten, hoogten, badplaats, rust
en andere punten, alsmede villaterreinen, recht keu
rig eu aanlokkend uitzag. De noodige inlichtingen 
werden verschaft en de begrooting der kosten van 
aanleg (ongeveer / 25,000) opgegeven. Vervolgens 
wenl bet plan, ook tloor bet publiek, dat in vrij 
grooten getale was opgekomen , besproken , het vont
en legen overwogen, totdat bij acclamatie werd be
sloten zich tot den Gemeenteraad te wenden met 

het verzoek, om iu beginsel tot verfraaiing van het 
boscb te besluiten, dit of een ander geschikt plan, 
desnoods door 't uitschrijven van een prijsvraag ver-
kregen, te volgen eu iu zuodanigcn tijd uit te voe
ren, als geschikt cn doelmatig zal voorkomen. A l 
gemeen was men 't eens, dat het itijve van ' t boscb 
moest vervallen, en het voor dc inwoners zoowel 
als voor vreemdelingen aanlokkende)- behoorde te 
worden gemaakt. 

Zutfen. Rij de tento instelling van schilderijen 
van levende meesters, door de ktinstveraeniging >Ke-
tura" in April te houden , worden voor de eerste maal 
gouden, zilveren en bronzen eere- medailW uitgeloofd. 
De beuren J . W . van Borselen, W . A . van Deven
ter en C. Springer hebben de lienoeiiiiiig tut leden 
der Jury aangenomen. 

Qouda. Iu den Gemeenteraad werd een rapport 
ter tafel gebracht van Rurgeineester eu Wethouders 
op het adres van den beer A . Kaptiju te Woerden, 
tot het aanleggen en in exploitatie brengen vaneen 
stoomtramweg van Rodegraveu langs de Reouwijksche-
brug naar Gouda. Het Dagclijksch Hestuur stelt 
voor het veizoek van deu heer Kuptijn in te wil l i 
gen , daar een stoomtram het vervoer en verkeer zal 
verbeteren en dus voor Gouda nuttig kan zijn. 

Delft. Het huis van wijlen den beer C. Hoek
water is iu andere handen overgegaan, en men koes
tert vrees, dat dit prachtige gebouw door vertiuune-
ring eu verlwuwing verminkt zal worden. 

Veendam. Voor de bij de eerste inschrijving 
gereserveerde f 100,000 van hut kapitaal der Eerste 
Groninger Tram way-maatschappij, wenl tot een be
drag van ' 4 3 4 , 3 5 0 , legen pari en hooger, inge
schreven. 

De hoogste prijs, die besteed werd, was 1 0 5 ' / 4 

pet., en tie laagste prijs, waartegen nog aandeelen 
aangewezen weiden, bedroeg 100'/) pet. 

VlaardÜlgen. Rij den Gemeentel oud is inge
komen een verzocksclu i l l van de heeren Lankhout 
en Van Praag voor den aanleg eu de exploitatie 
van een stoomtramweg van bier naar Schiedam en 
Rotterdam, vice versa, met versoek om de lijnen 
te mogen leggen dooi tie straten der gumeente. 

Hellevoetsluis. De Gemeenteraad wil pogin
gen aanwenden om de gasfabriek over te nemen; 
tic gasprijs bedraagt thans 1 7 " a cent per stère. 

Smilde. Tot gemeen te-architect is benoemd de 
heer II. Holthuis, te Groningen. 

Veenendaal. In dcu Raad is een schrijven 
behandeld van tie directie der Nederlandsche Rijn
spoorwegmaatschappij aan den Rurgcmeester dezer 
gemeente, betreffende het in exploitatie brengen 
van een stoomtramweg van ons dorp naar bet op 
\ % uur sfstand gelegen station vau den Nederland-
schen Rijnspoorweg. Dc lellen van den Raad ver
klaarden zich hiermede zeer ingenomen , en er is 
eene commissie uit de ingezetenen gevormd , om in 
tleze zaak verder werkzaam te zijn. 

Du Rijns|NHii'weginautsi'.happtj tracht wijselijk be
tere verbindingen te maken tusschen haar weg en 
dc nabijgelegen gemeenten, waardoor bet verkeer 
bevorderd wordt; nu er concurrentie bestaat en deze 
zich geducht zal doen gevoelen, zoodra de lijn 
Amersfoort—Rliencn — Nijmegen gereed is , begint 
genoemde Munt schappij ook aan tie belangen vau het 
publiek te denken. 

Joure. Van du Nederlandsche Tram wegmaat-
schappij , gevestigd te Utrecht, is bij het gemeente-

• alhier li..t im-fiuil inockoincn lot aanleg- valt 
een tramweg voor stoom- of paan lek nicht, langs den 
berin van den kunstweg, vnn Heerenveen naar Joure. 
De Maatschappij schijnt genegen , alle kosten van 
aanleg en eventueel aan tu brengen veranderingen 
of verbeteringen van den weg geheel voor bare reke
ning te nemen, en er wordt hoegenaamd geene sub
sidie verlangd. 

Dij de niet onbelangrijke communicatie, tlie van 
hier naar het station Heeren veen plaatsheeft, is de 
wensch uaar het totstandkomen dezer zaak bij dc 
ingezetenen zeer levendig. 

l.ïiikoiHliLniijirii van AniiiHMnliii<r.r*ii. 

Maandag . 31 .Lm. 
••«Hingen , door den aivhitect A, van der Meer. bij 

I.. Hui in a : bel afbreken eu herbouwen van een woon
huis met melkkelder op de zathe nKooifeiine", bcwunnd 
door J. eu M. Slippens. onder Oosterend. 

Lelden, te I2 «ren: bet houwen vau eene under- en 
hnvenw g in de 2e Ververstraat, aan de Haven. Tee
keningen liggen in bet Café Rijnstroom. 

Vllage, le 1 uur. door burg. en vveth.: bet onder
houden van ile schoolgel MUI wen. woningen en schooluicit-
bcleu geil. '81. 

iiin»e«K, i r«ew. 
Walergi .iitl»iiieer (luj Amsterdam j. te I uren. dooi

de directie der nuumlooze vein loot schap nljooiscbe Stoom
tram", in bet raadhuis; bet leggen kan ile -poorhaun met 
wissels en toehehooivu. benevens .ie daarin voorkomende 
kunstwerken, vau bet gedeelte Amsterdam-Mtlideii, ten 
behoeve van den Üooischon stoomt ram. Inl. aan bet 
voorloopig bureau der directie. Comineliiistraut 5. tc Am
sterdam, van III 1 uur. 

Utrecht, te 2 ureu. door de maatschappij tol expl. 
vau Stautss|MMiwegeii, aau bet eenti-aalbureau: bet ver
ruimen vau de lw'staande geulen en bet maken van nieuwe 
geulen ter plaatse van de doorlaat brug bij kiloiuetcrpaal 
45.153 in den spoorweg van l'treeht naar Hokstcl. Na
ming ƒ17,600. 

Irii-iiui. door den architect Jac. R. Nijilam : bet bou
wen van eene nieuwe voorhuizilig eu bel verlengen der 
schuur op de zathe, bewoond door A. S. bakker, ouder 
Raawerd. 

kampen, door bet gemeentebestuur: de levering van 
2 stuks soliede brandspuiten van de nieuwste constructie, 
met verbindiiigslatig van 200 M. lengte en zoo ingericht 
dat elke spuit nok afzonderlijk voor zuig- en perspomp 
kan gebruikt worden. 

IVeeilflriag, 2 l'ebr 
Tli'l , te 7 uren. door (>. de Kok en A. J. van der Veen. 

in bet hotel lioesink: bet Imuwen van een winkel- en 
w. MUI buis. magazijn enz. Iul. bij deu architect ti. A. 
Scholten. 

Harlingen, door bet dijksbestuur der Vijf-deelen-Z 
dijken-ltiiil hjks, ter secretarie vau bet waterschap: de 
levering van a. 450 stuks grenen di|k|>alcn van lil' d.M. 
lengte: b. 40 stuks /ware en 20 stuks lichte eiken gor
dingen eu f. .'.on stuks rongen van 75 h.G. en llHHl stuks 
van 6 h.G.. voor 1 April e, k 

4 or ii j door den architect I'. Brouwer: liet af>> reken 
der oude- en het bouwen eener nieuwe voorliiii/ing met 
schuur en aanverwante werken, np de zathe op Ite werd 
onder Drnnr, p. iu gebruik hij S. Walstra. Aanw.31 Jan.. 
te 10 uren. ' 

I» Iir .l ;.g . 3 l'ebr. 
Kroningen . 's avonds 8 uren. door de architecten K. 

eu II. Hoekzema, iu hel log it van Niehoff: het af
breken eeuer stalling eu bet bouwen van een pakhuis 
met 2 bovenwoningen, in liet Hot ter. lummeist raatje, hoek 
Nieuwe-Kerklmf. Aanw. S l Jan.. te 11 uren. 

vrijdMg. 4 ren*. 
VeendHiti, te 11 uien. in bel Veeudatiimer Itenoden-

verliLitsbuis: bet Imuwen vau eeu woonhuis bijbel Veeii-
daimner Benedun-verlaat 

lit-eiJMurdm, donr bet gemeentebestuur van I.oeu-
vvanleradeel; de levering van I 100 stèn> grove gewasscheu 
riviergrint, 

'•-Hage, te 1 uur. door het ministerie van waters), 
enz.: lo. bet onderhouden en herstellen vau bet Rijks
telegraaf kantoor met de woning van den lijn inspecteur te 
Arnhem, ged. 'Hl en '82. Raming / W O : SO. bet leveren 
van ijzer-, zink- en koperwerk, papicrrollcu enz., ten be
hoeve van de Rijkstelegraaf, iu '81. 

Zalrrdug, 5 l'ebr. 
snerk te II ureu. door bet bestuur van Wümhritse-

radeels c. a. Contributie-/ lijken, iu de Stadsherberg: l a 
het maken van 125 M. st glooiing, ter vervanging van 
naaiwerk, langs den Zotiiiewielsduk, len noordoost en van 
de iu 1878 gemaakte stiviiglooiing. mei het verhoogen en 
ver/waren vau den nevettsliggeiideii dijk eu het maken 
van 2 slee i hoofden laugs ,|e Waterdijken; 2o. de le
vering van .Ie daartoe beii.k»digde materialen, als: «60 
last zuileiibazalt: 150 last sluitsteen: 500 last brik. in II) 
perc., ieder van 50 last; 30 stère grint; 125 M. 4/30 cM. 
grenen plank: «(WK) hos (iaasterlands.li rijs, 21K) slaken 
en 200 bos tuitilalten. Inl. hij den dijksopzi •. te 
Schuilctibiirg-

Hlllrgrn>berg, te 11 uren. door bet hij/ Ier hestuur 
van den polder Berg-en-Broek, hij I». Ijoineiu: lo. bet 
maken van een gelmuw voor stoomgemaal, benevens een 
machinist woning; 2o. bet leveren, stellen en in goede 
werking opleveren van een stoomwerktuig en toebchooren, 
ullcs voor dien polder. Inl. hij het bestuur en bij den 
fabrieklandmeter van Schielund, te Rottenlam. Itilj- inz. 
uiterlijk 18 uren vóór de besteding, bij dcu voor/titer ('. 
J. Vermeulen, te Sbiebroek. 

Maandag, 7 refer. 
Kalium. te 12 uren, door burg. en vveth. vau Knllu-

merland-cn-Niciiwktuisland : de levering van BOO M 3 grint. 
'n-Hage. te 12 uien. door het ministerie van koloniën: 

de leveriug vau deu metalen bovenbouw vau 34 bruggen, 
ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

'a-Hagr, |o 1 uur, door burg. en weth.: bet rioleeren 
en hei-straten van de Ikiivnts- en Verlengde-Hug< >-dc-
(I motst raat, Aanw. 4 Fehr. 

Amaterdam, te l 1 , , uren. door de Holl, IJzeren-spoor
wegmaatschappij, in liet Vosje: Restek no. 210: 170 ge
goten-stalen punt- eu hartstukken; JWtek no. 211: 132 
stalen tonglH'wegingen voor gewone en Kugelsche wissels; 
Restek no. 20»: 8'J4 tons stalen spoorstav i 110 tons 
verbiiidingsij/er; Restek no. 208: 14,200 eikenhouten 
dwarsliggers, 472 M ' . eiken wisselhouten; Bestek no. 212: 

het uitdiepen, verbreeden en schoonmaken van bernulooten 
tusschen Amsterdam en ltotterdam. iu 4 perc. Inl. bij 
den hoofdopzichter, te 's-Hage eu bij de opzichters van 
den weg te Haarlem. Vogelenzang, Leiden en Helft. 

AmMerdam. Ie 2 uren, door deu architect .1. Servais: 
bet verbouwen van 2 pakhuizen oii de Miiidergruchl. 2 en 
3, mor rekening van M. J. 'Ie Heer en II, Maijkels Az. 
Teekeningen liggen iu het Café-Plantige. Aanw. 1 Fehr.. 
te 11 uren. 

Zevenbergen, door bet gemeentebestuur: de levering 
vau 40,000 iiioiiilkliukers. tegen 25 Maart; 200 M J goed 
geharde onderhoiidsgriiit. tegen I Juui. 

Illnadag, H Febr. 
Haarlem, te l i l men. in He Hoele: het maken van 

afscheiding p het ka/ei neet ingsterieiu aan de Klever
laan bij Haarlem. Inl. op het bureau van de rstaanw. 
ingenieur. Kippordapurk II. Aanw. 5 l-'eht.. te 11 uren. 
Raming /38!ll). 

- Il«>«.h. te 10 ur loor burg. eu weth.: lo. het 
slechten van gedeelten der vestingwerken tusschen het 
biiskruitmagazijn bij de W'eversplaals en bastion Vught, 
benevens bet met de daarvan voorhanden koi te grnnd-
specie ophimgeii van hel Naclitegaalslaaiitje eu van het 
ten oosten daaniangolegen terrein; Ifti. bet vernieuwen 
van het Imvendek der brug in den toegangsweg naar bet 
spoorwegstation; 3». bet leveren van 4H.0U0 sinks (Jrês-
keieu voor de straten eu Ui.OoO stuks idem VIHH- de trot
toirs; 4». het leveren van 1U0 M' bardsteeneii trottoir
banden, bil. bij den gemeeiitearcbitect. Aanw. van lo. 
en 2o.. 3 Kehr..'te 10 uren. Hilj. in/. 7 Fehr.. voor 12 uren. 

Teersefetete», le 12 men, door huig. en weth.: 1»). de 
v, rl willg van de gemeentescholen: 2o. het restaiinvreil 
van deu gemeente tot en. Iul. hij den architect W. C. 
Milkier. H.Niigr.u-hl 'J8. te beiden.' Aanw. 4 fehr. 

« I I . i ^ . te 1 inn, Uoni tn-l mini -l.-i ie tan tliimioien : 
het onderhoiuleii van- en het doen van eeuige herstel
lingen aan de gelmuw ip bet Riiitenbof. le 's-Hage, 
waarin gevestigd /iju de kantoren vau de hypotheken en 
het kadaster, ged. 'hl . '82 en '83. Inl. hij den iugeuieur-
tirchitect V.HU de |. Isgelmuwen. tes-Hag len hooid-
op/iebter .1. A. Weinberg. Aanw. 7 Febr., te 10 nren. 

l'lrerhl. te 2 ureu. door de maatschappij tol expl. van 
SUtttSBDOorVregetV aan het centiaalhiiieau : bet oiuboog-
Iili'lig.'Ii van eenige gehouwen en inrichtingen en het 
verrichten van eenige andere werken op bet gemeeti-
schap|>clijk station Itoileidaui. ltd. hij den sectieingenietir 
te Rottenlam. 

Wornnclag, tt l ' r l i r . 
NrherprnlHor, te 11 uren, door het hestuur der water

keering vau bet cal. waterschap Scherpenisse, in bet 
lokaal hij Kleuba.ts; bet verdedigen van den ouderzeescheit 
oever door betlaking en steenoeetotttag aan de water
keering van het genoemde cal. waterschap. 

V l l ü g e . te 12 uren. donr het ministerie van water
staat en/... ten dieusle der Staatssponrw.: lo. bet maken 
van de aardehaan. de kunstwerken, den bovenbouw, do 
nveigangs- en eenige andere werken, van deu spoorweg 
Tiel—Kesteit'ii. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te 
Gorinchem. A.mw. 31 Jan. en l Febr., telkens te l l ' , ' , 
uien. Raming /'3.TI.OO0; 2o. bet maken van gelMiiiwen 
eu eenige andere wei keu op dc balten Hemmen eu Val
burg. Iul. bij den bonfdingenieur, te Arnhem. Aanw. 31 
Jan. en 2 Febr.. telken- te 11 uren. Raming /10.ï.*50. 

Wralrrvaert, tc 12 uivn, door burg. en weth.: het 
bouwen vat tie school aan het kerk pad. lid. hij de 
aivliitecten Vau (iendt en Nieraad. te Arnhem. Aanw. 5 
Fehr.. te l l uren. 

Sneek, dooi den architect A. Hreunisseii Troost, in De 
Nieuwe [Wie : het bouweu vau een I ren hu is aan de 
Nieuwe Kade. 

lUnderdug . IO l 'ebr. 
II»urn te ft nren. iu de restauratie/,!.ll van (ironlegned, 

aan bet Slation: het houwe nei school en onderwij-
zerswoning le lUaiu. voor het I.H-aal-comité de 1'uie: "Ken 
SCIHMI met den bijbel'. Inl. bij den architect Wierda, 
Marnixkade lil.'). Amsterdam. 

Veraebe, d<mr den presidenl van bet Kolenbond: bet 
vervoer, /onder leverantie, uit Rulii-ort van p. in. 7000 
Hl., steenkolen, iu schepen van 45 a 65 karren. 

Zaterdag. 12 l 'ehr. 
Vllage. te 1 uur. door het ministerie van koloniën, 

aan bet bureau van den chef van het technisch beheer 
van de Rijkstelegraaf: het leveren van ijzeren telegraaf
palen en isoluterdrageiN. ten dienste van 's Rijks over-
/eesclle hi-/|| I ingen. 

Leiiimrr, ter secretarie vau het waterschap Zeven-
(iriet<-nij<-u-en-Stad-S|ooteii: lo. het verhoogen eu verzwa
ren vatl den Z lijk. nevens de 'feroelst.rkolk. Oer de 
lengte van 775 M. Ramiug ƒ fi'J.IHHl; 2o. bel nrho>geu 
en verzwaren van eeu gedeelle / lijk op Kaïiilic-rfaoord 
ten ruisten van de Lemmer, laug 450 M. Ruining / 12.760. 
Iul.: voor no. 1 hij den opzichter II. Linking, en'voor no. 
2 bjj den opzichter K. S. van Andringa. beiden le Leuuner. 

Maandag. 14 l'rbr 
BaUwnrd. bij den secivtaris. .1. Rinkes. van W'onsera-

dei-N Zui.ler/ lijken: de levering van: 400 stuks grenen 
palen van 62 d.M. lengte, ton idem van 5:1 d.M. lengte. 
270 idem van 41 d.M. lengte, lift) idem van 35L, d.M. 
lengt': 20 -tuks zware. 20 stuks lichte en 20 stuks onder-
maalsclie eiken gordingen; 170 -tere grove riviergrint. 

i m c r » l « u r t . dooi- het gemeentebestuur: de levering 
van 300 M J gewasscheu riviergrint. 

iHiiitdag. I A refer. 
Iiellt le [| uren. in deu Kolk. door h.-t bestuur van 

d.-u Hoogen Abtswoudschen polder; lo. het afbreken van 
den watermolen, en het recomtrueeren der fondo aten 
tot eeu stooingiyua.ll, met woning voor den drijver, enz.; 
2o. het leveren en Stellen van eeu -toom-, hepradweiktuig 
met ketel en tnubeliooreii. daarvoor I Nn|ig.|. Iul. hij 
den ingenieur |', A. Korevaar. Ie Vrijenban. Aanw. l l 
Fehr., te 11 uren. 

'n-Uagc, te 1 uur. door bet ministerie van financiën: 
het onderhouden van- ou het doen van eenige herstel
lingen aan hel gebouw, waarin gevestigd is bel kantoor 
van de hypothesen en bet kadaster, te Maastricht, ged. 
'81, '82 en '83. Iul. hij den ingcurciir-aivhiti'Ct voor de 
La.idsgelmuwen. te 's-llage enden hoofdopzichter ii. I). 
Wijudels de Jongh. te Amsterdam. Aanw. 10 Kehr., te 
V uren. 

Leeuwarden, te I uur. door het ministerie van wa
ter-taat enz., aan bet gelmuw van het prov. best.: het 
vernieuwen van bet zeceindc van bet WVsterbavenh.mf.1, 
belumiviide tol de havenwerken van Let *r. Aanw. 9 
en 11 Febr. Raming ƒ18.350. 

VVarnadag , IA l'ebr. 
H-llage. te 12 uivn. door het ministerie van water

staat enz.: h.-t maken vau de aardehaan. kunst-eu andere 
werken v • hel gedeelte Reiigen-V 'uv van del) spoor
weg Nijmegen -Venlo.'. Inl. bij den himldiiigeuieiir, te 
Arnhem en deu sectieiiigeuieiir. te Nijmegen. Aanw. 1 
eu 1» Kehr.. telkens te 10 uren. Raming / UHUKIO. 

Ziildlarrn. te 1 uur, door huig. en weth.: de verbou
wing van het Veerhuis, volgens teekening en bestek, dat 
van 1 Fehr. ten genieëntehuize ter iu/age ligt. 

Uandrrdug, 13 l'ebr. 
Arnhem. Ie I uur. ten kantore .|er gemeentelijke gas

fabriek : de levering van 6.030,000 KG. Kugelsche gaskolen. 
Ilardrrehl . te 1 uur. teu kantore vau de gasfabriek: 

de levering van ongeveer 70.000 HL. Eng. ga-kolen. 
IMnMlag, S3 l'ebr. 

'a-llage, te 1 uur, door het ministerie van (iuantten: 
het onderbonden van- eu het doen van eeuige lier-tellin
gen aan het gelmuw. waarin gevestigd is het kantoor van 
de hypotheken en het kadaster te Sneek. ged. '81. '82 en 
'82. Inl. bij den ingenieur-architect voor de Lsndsge-
hotiweii. te s-llage en deu hoofdopzichter l>. fokken-, te 
Zwolle. Aanw. 15 Kehr., te 2 uren. 

UeenMUf, S3) l'ebr. 
'a-llage, te 11 uren. door het ministerie van water

staat euz.: lo. het leveren van vnnrvver|K>n van gegoten 
eu gesmeed ijzer, staal, koper cu uielaal. benevens bet 
bezorgen van ftmeden en werklieden lot het doen van 
herstellingen aan de Rijks-stonin- en andere vaartuigen, 
iu gebruik bij bet baggerwerk ten behoeve van de werken 
van de Mei wede cu Killen in de prov. Zuid-Holland en 
Noord-Dra haul. ged. bet tijdvak van 1 April 'Hl-31 Maarl 
'82. Aanw. lü Kehr.; 2o het verder opruimen van gronden 
van de W'ilsiuncrpol of /andvvelle. aau den rechteroever 
van deu Ueldeinche-IJsel. tusschen de kil tertaaieii 111 
SU 113 der Wilsum. in Overijsel. Aanw. IU Kehr. Ra
ining ƒ 10,000. 

VVopnsdiig S Waart. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van vvateist. 

enz.: de uitvoering van graaf- en baggerwerk op het 
bovendeel der Nieuwe-Merwede, gedeeltelijk door middel 
van Rijks-stontubaggervaartuigeii, met de bedieningen het 
onderhoud dier vaartuigen lot en met 31 Maart'82. Aanw. 
20 en 28 Febr. Raming J 180,000. 

• p loei te bepalen dalum. 
Franeker, door den architect M. llnfstra: pene lic-

langrijke verbouwing aan bet Statiouskofliehuis, aldaar. 
Aanw. 1 Febr., te 11 uren. 

Alloop van \;nitn'sinliiiiifMi. 

AmMerdam , 11 Jan.: het bouwen vnu eene It. K. kerk 
met 2 torens, op liet Singel, naast iDe Krijtberg"; Ingek. 
23 hilj., als: 
(Vrluii en De Haan, te Amstenlam. ƒ 224.000 
W. I Leibhrandt, • idem l 2H),347 
F. Gosabng, » idem » 210.M5 
P. S. Rijnierse, » idem • 1Ö5.370 
W. P. Teeuwisse, i 's-llage. • IU5.000 
II J. Ncderliorst, * Gouda, • 17«.W)0 
('. 1'. W. Dessing. I idem I 178,800 
E. v. d. Weiier, * Leidschendam. » 177.900 
C. van Schalk, • Utrecht, I 161,000 
N. II. ('eters, I Hailingeii, I 157,433 
J, SchOOnenburg. » Amsterdam, » 167.000 
W. Tielens. - t'tivcht, i lóO.uyy 
A. A. van Dommelen. . idem * 156.8W 
A. Keeis. » HilveiNinn, » 152.777 
I', Andriessen. » idem i 152.445 
L. Vlasinan. i Amsterdam. » 150.201 
.1. van GnM-iiendaal. I LofletTOJnen, i 14»77>"> 
W, Zonneveld, » Kralingen. « 140.400 
I Slem-,-. I Delft, l 147.700 
Wed.li . l .(amesie en Zonen. » Rotterdam. » 141.500 
II. van Schadewijk. » Hilversum, » RW.llflü 
l l . Limner, - Raarn. I 138.527 
H. van Shadewijk. H t I 137,1190 

ll.'lli'vii.'t-hii-, 15 Jan.: het inrichten van een artil-
lerietuagazijli voor du res»'iveschepen, een Irnrgplaal- VOOT 
goederen én bet wijzigen der werkplaats van artillerie-
goederen, alles gelegen iTI het gebouw bestemd voor ma
gazijnen, himtsinauswerkplaats en/,: ingek. 7 bilj.. als: 
A. J. v. .1. Heuvel. te ||ellevnct-luis, ƒ 2830 
T. Lintbout. " Nieiiweiihooni » 27(0 
P. V. d. Pl'ictn, I Hellevoetsluis. » 2540 
W. van Liend • idem » 2625 
I' vau Soest » Brielle, » 2470 
A. de Neef. • idem • 2 Hi.i 
W. van Leeuwen, i HeOevoetshlit, i 1890 

Gaada, 111 Jan.: de levering aan bet g ntebest. van 
materialen: minste inschr. waren: 

13.001) vlakke grijze straatklinkers. Waalvorm: (i . II. 
Vei-steegh. te Nieuwaal. v o n / ' 224.12. 

50.000 Vecllts.be idem: l ' . (i. L. Koolemaiis Revn.n. te 
l*trecht, voor ! 17.48 per HKlO stuks. 

12,000 Vtvlitsche idem. Waalvorm: Van den Bergen 
Co.. te Willeskop. ii /20.2« p-r 1000 stuk-. 

60,1100 blauwe l.l-ef.siiaalkliukei-s: K. J. van I[onwennige, 
le (i lei-ak. a /'C..29 |«-r Kuril stuks, 

26.000 l.utksclie straatkeien: T. J. Smits, t - Dordrecht. 
» / 89.75 per loo • stuks. 

'ftleiiwenheern. 19 Jan.; het maken eeuer nieuwe 
sch \ enz. VOW J. ' l Mannetje; ingek. 10 biljetten, als: 
A Mol te Nioiiweiihoorn, f 1250. 
W. van Leeuwen, • Heltevoeuduis, * 3990. 
W. van Lien, * Nieuweulioorn. • 3934. 
II. Moennun. » Nieuw-llelvoet, » 3890. 
'I'. Linthout • Nieuwenho.1111. i 3775. 
Jb. Ilnl.iaiit. i R'tckanje. i 80S8.BO 
l i . .1. iSnlaard, i klem * :*625. 
.1. Lagendijk Jz.. - Nieiiwenhoorn. » 3650. 
A. Simnn,' » idem 3525, 
L. d.' Neef -> Brielle, l 3345. 

SEIerlksee, 19 Jan.: lo. het verdiepen van de Nieuwe 
haven, ten westen van den steiger bij dc steenbakkerij; 
minste inschrijver was l i . van Scherdel. te Zierikzee, 
voor ƒ 769. ' , 

2o. het slaan van baardplanken lang-ilen kxiimuur van 
de Nieuwe haven; minste inschr. was T. K. Wi->e. te 
Zierikzee. voor /'«OU. 

.'lo. bet leggen van 280 M. buisleidiiig van Kng. ijzer-
aardhiiizen eu het maken vun 6 vetgaarpiitteu tot afvoer 
van bet water van straten en huizen; minste inschr. was 
('. .1. Elsevier, te Zierikzee, voor ƒ385. 

Smxlrrdam. 20 Jan,: hel bouwen van legkelders en 
tiM'In'hooren aan de Reiersch-hierbrouweiij ...le Amstel' 
aldaar, onder hel i van den architectG. II. Salm; minste 
inselir. waren Timmer -n Fiirstner. te Amst en lam, voor 
ƒ 109.091. 

Lelden. 20 Jan.: lo. hel .laar-tollen van eene brug over 
de coupure in bel Plantsoen bij de Plantage: gegund aan 
I». A. Schretleii eu Co. aldaar, voor ƒ2866. 

2o. de leveriug van Imuwiiiatei iali-n enz. teu dieusle der 
gemeente, ged. ' M . in 9 |M>IV.: peiv. 1. «.vurenhout: 
Gebr. Van Mannekus. teZoetervv Ie. ƒ 690.125: b. koper-
wijks grenen: ti. lepenhout: f. Wvhurgerplanken: .1. van 
«Ier Kamp en Co.. resp. v.mr t 298.5(1. / 729.90, / 405; 
c. Kijusch eikenhout: l„ A. eu J. I'. Vreeburg. / 549.31: 

peiv. 2. spijkers en klein ijzerwerk: M. Laiigezaul en Zn.. 
/' 231. lil»; 

|(crc. 3. II iet sol materia len : I'. Fontein cn Zn.. J 499.50: 
4. Uietselsleeli I RlJIisclie i : (iehl. Koning. Ie Leider

dorp, ƒ1800: 
perc. 6, kruiwagens: A. de Ru. flMM: 

• 7, bcZ s eu iNieii.lel-s: J. Teeiiwen. ƒ126.075; 
a 8, kolknmsters: l l J. Oletl'. .''94.98; 
h 9. Stokbolmer l •: J. v. d. Kamp en Co., ƒ 167-70; 
» 5, verfwaren: gegund aau II. C. Visser en Zn., 

ƒ 429.48: de overigen aldaar. 
tiranlngen. 20 Jan: het verluwden en verdiepen der 

Zuiilci haven. In naven vau waltniueii euz. binnen de ge
meente; minste inschr was J. N. Kruizmga. te lil ij hum. 
VOOr ƒ108.950 

'a-ilagr. 21 Jan.: lo, het onderbond van bet postkan
toor Ie Winschoten: ingek. 4 bilj.. als: 
J. ter Velde, te 's-Hage, ƒ 773 
11. Dik, " Winschoten, . 770 
E. v. d. Voort, i Hem i 764 
E. Jsnsan, i idem » 750 

2o. het onderhouden van bet DOStkantOOT te Sneek! geen 
ilisch rij vets. 

•laellnrhem. 21 Jan.: het I-ouwen van 2 dubbele 
beerenliuizeii voor de Do>.tincbemsche Imuvvmautschuppij: 
gegund aan A. Sikken*, le hootinelieui, voor ƒ 22.266. 

«inaterdani. 22 Jan.: bet maken en leveren van 2S 
stoelen tot iiivolvei kanonnen voor de sumuikauonnitir-
Imoteii; minste inschr. waren Hl,. Jonker \ Zu.. te Am-
sterdam, V.KU' /'147.95 per stuk. 

l'lrerbt, 22 Jan.: hel skmpen vun 2 woningen, het 
maken van eeu ijzeren hek op geinrtseliloii ViH't, en hel 
opmetselen van 2 eindgevels, aan de Vrijwoningen van de 
fundatie »de Kleeiiutsv ne". nabij de 3e Raaiisteeg: ingek. 
17 hilj.; gegund aan den minsten inschrijver P. I ndors. 
te l'treeht. v.mr /'2523. 

Nennega. 23' Jan.: bet bouwen eener hoerenliuizing, 
onder beheer van den architect N . 1). Veenstra; mgek. 
19 biljetten, als: 
S. Hrugge. te SpSngS, ƒ 12.796 
K. R. Lageweg, « Si-herpenzeel, » 12.489 
V. Zijlstra, » Oldehnltpade. • 11,888 
T. N«mi, " Miiiinckcburon. » 11,800 
.1. Ni]bolt. I Wolvegs, I 11.7W4 
II. Ziilstra. « Bonnega, i 11.656 
S. .1. Lenstra, » Wolvega. » 11.620 
J. L. Visser, " Oud«>schoot, » 11,420 
I. . (i. Visser, » Oldelainer, n 11,397 
I'. Reuma, » Üldetnine, « 11,987 
Tj. H. van Fuck, » Lin|«'iihuizen, » 10,945 
A. L. H.K.gka...p, « Scher|N>nzc.d. « 10,822 
II. L. Il.mgkamp. » Nijlamer, > 10.787 
R. A. v. d. M , > Terwispel, „ 10,600 
S. W'. de Boer, » Lippennuizen, » Hi.370 
.1. (i. Hofman. « Hlesse, l 10,324 
L. F. v. d. S-buaf, » l.ip|ienbuizen, • 10.187 
D. J. Keuning. » L'reterp, • U.998 
J, K. v, d. Meer. • Nijeholtwolde. - 9,690 
gegund. 

Amalerdam, 24 Jan.: minste inschr. voor de leveringen 
aau bet departement van koloniën waroti: 

1. hrandhluschiuiddclrii. Ch. R. Kouveld, Amsterdam, 
ƒ910; 

2. coudiiclorkettingen en standaards. Van deu llerg 
eu Co.. Amsterdam, f 680.50; 

3. ijzeren waterkisten (10 a 1700 lit , 4 iï600 lit), Th. 
f.rutin. Ki'abngcn, ƒ720: 

4. 370 M. groen saai v.mr gordijnen, L. E. v. tl. Hergh, 
Tilburg. /' 425.50; 

6. diverse hamers, Smit eu Rlok, Amsterdam, ƒ971.99; 
6. zaudloo|H-is, thermometers, vocht- en zout wegers, A. 

van Emd Vuisteidaiii. ƒ 508.30; 
7. houtschrocven, D. S. M. Kalker. idem, f 1930.48; 
8. 50 KG. piginatouw en 50 KG. bo.-kbiuilersnaaigaren, 

Gnudschi' Machinale (iatvn-piunrrij. Gouda, ƒ180: 
9. Weston-takels, niet aanhest | ; 

10. 3000 blauwe tegelstii'tien. Kolkers en C<\, Amster
dam, i 213; 

11. esiiclienliouteii sluminen. p;iliulioiiten blokken en 
bouten stelen, (i. F. W. Herngreen, Bergambacht, 

ƒ 81B.40; 
12. ijzeren haken en kousen. Van den Berg en Co., 

Amsterdam, ƒ86:1.10; 
13. ijzeren emmers, B. Gnrris, idem, /"782; 
14. vijlen, (i. Watson eu Zu.. Rotterdam, f 7400.45; 
16. balansen, bascules en gewichten. .1. Molenschot, 

Teteringeii. /'2938.30: 
16. 5000 vel hui'il- cn 12(H) vel mospapier. Van Gelder 

en Zonen. Aui-terdum. f 394.50; 
17. divers band. Ilroekinan en Co., idem. ƒ301.00. 
f'arlgenr, 21 Jan.: het bouwen van een nieuw wagen

huis met graanzolder, eu het doen van reparation aan het 
woonhuis eu graanschuur, op de I toom hoeve onder Cats 
ouder beheer van den bouwkundige A, Ie Clercq; ingek. 
12 hilj.. als: 
.1 I' Ta/elaar. 1̂  WoUborl »lijlt f M00 
A. li. » Wiss«.kerke, 2510 
1). de Kegt. • idem 2510 
II. Barcnlse. i. Cohjnsplaat. i 2000 
W. D. v. d. Moer. » idem » 1975 
l i . .Ie Jonge. i» ideu. » 1972 
C Kievit » id " 1960 
K. Scluppers, > idem i 1950 
,1 van Oosten, « idem i 1820 
li . vuu Verre. • Noordgouwe, » 1733 
J. Schroeven, » Cats » 1710 
I.. l i . v. .1. Linde, » Cortgene, » 1550 

Nappemrer, 24 Jan.: het doen van eenige verbouwing 
aan- en liet maken van i-ene arkeneelkainer on de 
huizing vun deu boekhandelaar llorgesius; ingekomen 5 
hilj.. als: 
A. II. Tl.iecke en 11. Councils, te Kleine, r, ƒ 9 6 9 
S. Klaassens. « Sappenieer. >. 893 
H. Vos. • idem » 8;U 
T. de Boer, » Kiel, l 819 
L. Alms, » Hoogezand, • 760 
gegund. 

Hengel een. 25 Jan.: hel onderhouden en herstellen 
der gemeentewerken god. '81; ingekomen 2 bilj.. als; 
J, Schol tel ueijer. te H.mgeveen, / 1721. 
A. Niebu.-s, » idem • 1506.40 
gegund. 

Le lde* , 26 Jan.: het bouwen v inS werkmanswoningen 
oj ll terrein aau de Ververstraat, onder beheer van deu 
anhitect W. ('. Mulder; gegund aan A. van Engelenburg, 

Lelden, 27 Jan.: de verbouwing vun een huis aan de 
Haarlemmerstraat no. 113. onder beheer van den ar
chitect W. ('.Mulder; minste inschr. was 1'. J. van Venetië, 
voor ƒ 4209. 

A ra hem, 28 Jan.. het onderhouden van- en het doen 
van vernieuwingen eu heistellingen aau de gebouwen 
van de Rijks-laii.llmuwsi-h.m| te Wageningen. ged. '81; 
minste inschr. was I'. de Leeuw, Ie Wageningen, voor 
ƒ 2S98. 

Velp. 28 Jan.: bet houwen van een hoerenhuis aan 
dei. Parallelweg, aldaar, onder hel r van den bouwkun
dige F. Kortlang J.Kz.; ingekomen 13 bilj.. als: 
W. A. R. Kok, te Arnhem, ƒ 7777. 
.1. de Wit. o Dieren, •> 7548. 
(i. .1. Bierhof, i Arnhem. » 7172.00 
J. A. (i. Klegel. I idem 1 flyfitf. 
T. Ik, r, » Velp. n 0925. 
J. Jansen, » idem i 6920. 
J. de Koning, i idem » 6795. 
W. A. Duijm, " idem » 6"85. 
l i . W'a-sink. » idem ' > i 
1'. Jansen van Gaten. » idem i 6639. 
E. N. J. St. tjes. » idem 6:>02.69 
W. Sl.itb.Him, » idem 6365, 
W. Regiering, o idem » 6300. 
gegund. 

\ m o l i iler IterictKeii ru MnlnhTlinini, 
R U I T E N L A N D. 

— Iu bet volgende jaar zal te Weenen eene groote 
internationale kunsttentoonstelling gehouden worden , 
waartoe het voornemen bestaat bet Künstlcrhaus 
tot tlit doel aanmerkelijk te vergrooten. Voor de 
kosten, tlie op SO a HM) duizend gulden geraamd 
worden, heblien een aantal kunst vrienden een garan
tiefonds volleekend en daar men terstond geld noodig 
had voor tic verbouwing, werd tie geheele som door 
Huron Rothschild voorgeschoten. 

— De inrichting van bet Parijsche Salon heeft, 
zooals wij reeils meedeelden, groote verauiluiingen 
ondergaan »Du Staat trekt zijn hand van tie kunst 
af eu behoudt zich alleen het recht Voor om van tijd 
tol tijd een tentoonstelling van tie beste kunstwerken 
tu houden, aankoojieii en bestellingen tu doen eu 
..inb'tscbeiilingen tu geven aan de meest uitblinkende 
kiinslenaais," 

Dat zijn de woorden, tlie dezer dagen dc Oiuler-
staats-Sucrutaris voor fraaie kunsten, Turqiict , in 
bet kunst eiiaars-comilé voorlas. De kunstenaars zullen 
voortaan in bet Sulon bun eigen belangen moeten 
waarnemen, / i j hebben zich reeds tot een »kuuste-
niiHisgetiootschap" gevormd. Cubanel is voorzitter 
der schildersalileeling en Guilleautne vau het geheele 
genootschap. 

Deze vereeniging zal van den Slaat bet nijverheids-
paleis huren eu zonder ondersteuning van regee
ringswege — het staatssubsidie bedroeg *J.i0,0l)0 fr -
een Salon inrichten, dat geene politieke kleur zal 
hebben. Tot tin toe hebben de reactionairen bet toe
nemend gebrek aan afbeeldingen van heiligen aau 
de Republiek, geweten; het zal te bezien staan of 
die thans, nu men volle vrijheid heeft, tal rijk et-
zul len zijn. Een goede maatregel is het beperken 
van bet aantal schilderijen tot '2100. Re overvloed 
in het vorige Salon , tiaar waren er toen 5 0 0 0 , 
was al te groot. 

B I N N E N L A N D . 
s G r a v e n h a g e . Het verslag der Commissie, 

in ISSO belast met het afnemen van de Iniidmetei-s-
cxnmcus, overeenkomstig tie Koninklijke besluiten 
van ÜS Juli 1865 en '21 Januari 1S00, is opgeno
men in de Staatscourant no. 23. 

— Naar liet Dngblatl verneemt, zullen de nieuw
gebouwde Koninklijke stallen 15 Februari e k. door 
het Rijk aan het stalbestinir tics Konings overgege
ven, en 1 Maart daaraanvolgende voorden dienst 
van '/.. M . iu gebruik genomen wonlen. 

— Uit Nederlandsch-lndie komt het bericht, dat 
voor de eerste maal door een der mailbooten van 

tie Maatschappij Nederland, bij het vertrek van 
Java gebruik gemaakt is van du nieuwe haven vnu 
Tundjong-Priok. De boot kou nog niet in de bin
nenhaven komen; maar, al ware het slecht weer 
« w o e s t , toch sou het meerder gemak vau den stillen 
buitunhavenkom boten de woelige ree van Ratavia 
duidelijk zijn uitgekomen. De flinke wijze, zegt het 
Algemeen Dagblad, waarop du aanleg der haven
werken gedreven wonlt door den hoofdingenieur Du 
Gelder, wordt hier zeer gewaardeerd; met groote 
bekwaamheid, beleid en onvermoeide energie en 
werkzaam huid heeft hij op bet werk de nieuwste 
uitvindingen in toepassing gebracht en weet hij uit 
weinig personeel veel werk te krijgen, un ook de 
inlanders, /oils de dwangarbeiders, door ben op stuk 
te laten werken, tot (linken arbeid te bewegen. De 
tegenwoordige machines tot het vervaardigen van 
beton op groote schaal, dat langs de hoofden gestort 
wonlt, worden geroemd. A l bad de eigenlijke opening 
van du nieuwe haven nog niet plaats, was het ver
trek der Koning der Nederlanden toch eenigszins 
feestelijk en een vrij talrijk publiek tegenwoordig. 

— Dc Staats-Courant bevat de statuten der 
Naamlooze Vennootschap; „Panorama-Maatschappij 
tc Kopenhagen.*1 

Zij stelt zich ten doel bet oprichten en exploitee
ren van uen geounw te Kopenhagen, tot: 

o» hut tentoonstellen van panorama's of nadere 
voorwerpen hutrellende kunst of weienschap, als
mede hut verrichten van alle daarmede in verband 
staande handelingen; 

b. zoodanig ander doel als het bestuur onder 
goedkeuring tier algemeene vergadering van deel
hebbers zal vaststellen. 

Het kapiiaal der vennootschap wonlt bepaald op 
tweehonderd vijf eu zeventig duttend gulden , ver
deeld iu twee honderd vijf en zeventig aandeelen, 
elk groot duizend gulden. Restuurders worden tot 
wederopzeggeiis toe benoemd door du algemeene ver
gadering van vennouten. 

Tot bestuurders zijn bij tie akte van oprichting 
benoemd de heeren: Jonkh. .1. Harlsen, te Bearn; 
J. E. oijens, tu Amsterdam; luitenant IJ. Olsen, 
te Kopenhagen; Theod. Sanders, te Amsterdam, en 
Leon H. WYrtheim, te Amstenlam. 

— De oplossing van de rioolqtiaestic is eene kleine 
schrede voorwaarts gegaan, wijl Hurgemeester cn 
Wethouders den Raad verzocht hebben hen tu mach
tigen tot hut voeren vau lei-handelingen met Int 
Hoogheemraadschap vau Delllatul omtrent dun aan
leg van een afvoerkanaal uaar zee. 

— Naar wij vernemen, ia er van bevoegde zijde 
bij den Minister van Watei'staat op aangedrongen 
dat bet verslag over de ijsopruiiniiig iu den winter 
van 1870—1880 spoedig gedrukt en algemeen ver-
kiïjgbanr zul gesteld worden. Het komt ons voor, 
dat de tloor hut Rijk genomen proeven van genoeg 
Itelnng zijn om op openbaarmaking daarvan aan te 
dringen en dat vooral met hut oog op de aanstaande 
cn latere jjsopruimingen het wenschelijk ware, dat 
tlie jmgingen aau het oordeel van hut publiek wenlen 
onderworpen. 

— Omtrent dc a. s. ijsopruiining in tie rivieren 
vernemen wij, dat dit binnen enkele degen met kracht 
zal aangevat wonlen. Behalve de rum monitors 
• Haai' ' en Punter", tlie vanwege Marine daartoe 
zyn aangewezen, zijn van de firma L . Smit en Co. 
te Alhlasserdatn evenals iu het vorige jaar in dienst 
genomen de raderboutcn «Hellevoetsluis" cn »Maas
sluis", terwijl waarschijnlijk nog een derde de «Zee
land" tot hetzelfde doel zal mouten dienen. Bovendien 
zullen het corps miiieui-s en sappcurs en de lorpudo-
compagnie medewerken. De voorbereidende maatre
gelen ziju reeds genomen en de kommandaiiten der 
ramiuuuitors aangeschreven naar bun bestemming 
Rotterdam en Moerdijk te vertrekken, terwijl du 
Onna L . Smit en Co. gulast is baar booten gereed 
SS houden en du buitengewone opzichters van den 
Waterstaat, die op tie genoemde vaartuigen dienst 
moeten doen, reeds zijn aangewezen. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal de ijsopruiining 
door du natuur geschieden. 

— Op de agentia voor de vergadering, door bet 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs den 8sten Fe
bruari in het lokaal Diligentis te houden, komen 
de volgende snikken voor, als: 

u. Uriel van den Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid betreffende eene indertijd door de 
R'lgiscbu Regeering uitgeschreven prijsvraag. 

b. Brief van tlenzellilen Minister ten geleide van 
een verslag van tien ingenieur van den waterstaat 
R. O. van Manen, liet rellende een door hem inge
steld onderzoek naar de inrichting eener zellregistree-
rende jieilscbnal te Ostende. 

e. Brief van tlenzulfdeti Minister ten geleide van 
stukken bettellunde bet uaar beneden storten van 
een gedeelte van den toren der gerestaureerde St. 
Btephanuekerk te Weenen. 

d. Brieven van den hoofdingenieur vau den water
staat in Noord-Holland ten geleide van du waarne
mingen aan Den Huider gedurende de maanden 
October, November en December 1880, opgemaakt 
•looi- bet lid W. Ph. de Kruvtl'. 

e. Programma van het Hatuatsch Genootschap der 
l>rocfontlerviiidelijke wijsbegeerte, te Rottenlam, 1880. 

ƒ . Prijsvragen, uitgeschreven iu 18811 ^loor de 
Maatschappij tol bevordering der houwkunst. 

y. Nota vnn bet Hd E . R. van Nes van Meerkerk 
over onderzeusche oevervallen iu Zeeland. 

h, Mededeeling van het lid I. (iosschalk over hut 
gebruik van holle metselsteen in hut algemeen en 
over die der boeren Cretner cn Co. te llolswanl, 
ward, in het bijzonder. 

i'. Mededeeling van den heer C. A . Eckstein, 
directeur van hut Topografisch bureau, over die 
inrichting, in verband niet het daaraan te brengen 
bezoek. 

k. Mededeeling van het lid G . van Diesen over 
de voortzetting der nauwkeurigheids-waterpassing iu 
Nederland. 

/ . Levensbericht van wijlen hel lid A . R. A l b e n , 
door het lid J . Dirks. 

Na afloop van de vergadering zullen de leden iu 
de gelegenheid wonlen gestekt om de Tupogruphischc 

inrichting van het departement vnn Oorlog te be
zichtigen. 

— Met het oog op tie vele klachten, die in tien 
laatsten tijd geuit zijn over de vertraging iu de aan
komst der treinen, is hut wellicht van nut het rei
zend publiek opmerkzaam tc maken op hut artikel, 
dat daarop betrekking heeft in het algemeen regle
ment voor het vervoer op de spoorwegen, uitgevaar
digd bij Koninklijk be-lnit van 0 Januari 1870, no. ö . 

liet is artikel 5 , van den volgenden inhoud: 
l o . wanneer de dienst gestaakt is of tie gewone 

middelen van vervoer niet toereikend zijn, kan het 
vervoer met een bepaalden trein niet geeischt winden; 

•2o. wanneer du loop van tien trein gestoord i s , 
zoodal daarmede de reis niet kan wonlen aangevan
gen of voortgezet, kunnen reizigers van den stations
chef den vrachtprijs voor den niet afgelegdcn weg 
terug ontvangen, tegen quitantie cn teruggave van 
bul plaatsbewijs. Deze bepaling gekit ook voor hou
ders vau plaatsbewijzen voor de reis heen eu lenig. 

lio. Wanneer «loor vertraging in tie aankomst 
van een trein du aansluiting met een anderen trein 
gemist wonl t , kunnen reizigers, die met doorgaande 
plnatabeunjten aankomen en met «len eerstvolgendeu 
trein, zonder zich onderweg op te houden, naai bet 
station van vei liek terugkeeren , van tien stationschef 
van laatstgenoemd sta lion de betaalde vracht prijzen 
terug ontvangen, zoowel voor het eeislgenomen 
doorgaand plaatsbewijs, als voor de terugrei/u in de 
klasse, waarvoor du heem eis genomen was. Deze 
betaling gescbic.lt mede tegen .piilantie un teruggave 
vau het pbutsbewys. Te dien einde zijn die reizi-
gers verplicht, na aankomst vnu dun vertraagden 
trein zich bij dun stationschef te vervoegen un bun 
plaatsbewijzen aan hem te vertoonen. Die stations
chef geeft daarvan een bewijs aan den reiziger; de 
chef van hut station van vertrek geeft hem een lie-
wijs voorden tijd, waarop hij aldaar is teruggekeerd. 

Rij dc begrootiiigsdohiittcii iu de Eerste Kamer 
bracht de beer Den Tex de waterwegen van Amster
dam naar dun Rijn en van Amsterdam naar Rotter
dam ter sprake. Du ges.-bieden is van den binnen
land schen weg, die reeds zoo vele jaren aanhangig 
is en waarover men bet vóór drie jaren reeds eens 
scheen te zijn geworden, werd iu herinnering ge
bracht , en moest de houding van den Minister in 
tleze zaak voorzichtig genoemd worden, onbegrijpe
lijk was zij wat de Rijnvaart betreft. In liet 
Algemeen Handelsblad vinden wij daaromtrent de 
volgende zinsneden : 

"De beer Den Te\ deed mei enkele sprekende 
cijfers uitkomen boe noodig het is eindelijk eens een 
goede, afdoende verbinding van Amsterdam met den 
Rijn tot sland te brengen. Hij kwam daardoor van
zelf op hut pas ingediende ontwerp, door den Minister 
het beste geacht. Hij trad natuurlijk nog niet in een 
beoordeling, maar deed een geheel feitelijke vraag, 
namelijk over het wonderbaarlijk verschil in cijfers, 
waaiop in ons blad reeds bij herhaling is gewezen. 
Hoe komt tie Minister eraan, om tien tijd van aan
leg van het Valleikanaal op 8 jaren te stellen, ter
wijl de eigen hoofdingenieurs ties Uijks in bun rnp-
|iort van Januari 1878 slechts 4 jaren aannamen? 

, En wat antwoordde de Minister omtrent dit zeer 
kardinale punt ? ,,,.Ik heb uen nader onderzoek doen 
instellen en daaruit is gebleken , dat de eerst ge
raamde tijd verdubbeld moest worden"" , óf ,„ ,be t 
was een drukfout in hut verslag der ingenieurs , of 
» »ik heb mij vergist un 8 geschreven waar 4 be
hoort te staan." " 

ttNeen, tie Minister verschool zich erachter, dat 
de heer Den Tex hem venast had! De vraag had 
in bel voorloopig verslag moeien gedaan worden, 
dan zou de Minister voorbereid geweest zijn un dc 
stukken hebben iuu.legebr.ich!. Welk uur, antwoordt 
Zou du Minister inderdaad, nu er reeds tweemalen 
iu ons blad op is gewezen, niet hebben geweten, 
dal er een xoo aanmerkelijk verschil bestaat tusscben 
zijn memorie van toelichting en het verslag zijner 
eigen hoofdambtenarenHad bij inderdaad stukken 
noodig, om te weten of de vergissing bij hem of bij 
zijn deskundige raadslieden is gelegen.' 

iDe heer Van Tienhoven toonde zich dan imk met 
dat entwoord niet tevreden. Nu de Minister niet 
ruiterlijk bad eikend. zich op zulk een gewichtige 
hoofdzaak, als dcu tijd van aanleg, te hebben ver
gist, onderstelde hij dat er thans waarschijnlijk oen 
nader rapporl vau dc hoofd ingenieurs bestaat, waarin 
zij verklaieti vroeger gedwaald te hebben. Daarom 
vroeg hij overlegging van dat rapport. 

»Du Minister antwoordt' niets muur, maar totdat 
zulk een rapport wonlt overlegd , mag men hel er 
voor houden, dat ecu der gewichtigste redenen dooi
den Minister voor zijn verbeterde Keulsehe Vaart 
aangevoeld — de kortere duur van aanleg — niet 
bestaat, cn «lat de bewering des Ministers op een 
vergissing berust!" 

A m s t e r d a m . Donderdag middag bad in het 
gebouw van de Ambachtsschool de jaarvergadering 
plaats, benevens de uitreiking van du diploma's aan 
de leerlingen, die den driejaarlijkschun cursus dezer 
nuttige inrichting met vrucht doorloo|H'ii hebben. 

Du heer C. Dijserinck, tlie du vergadering presi
deerde , gaf uen schels van deu toestand du/er inlich
t ing , waaruit bleek dat de Ambachtsschool I Ü» leer
lingen lelde, waarvan er thans 10 na volbrachten 
cursus ontslagen weiden. De nieuwe cursus zal dus 
met een aantal van i;i() leerlingen aanvangen. 

Verder bleek, dat het ajgefapan jaar opnieuw de 
ervaring had geschonken, dat de leerlingen, op tien 
vorigeu cursus slagen, alle g I geplaatst waren 
en een voldoenden werkkring gevonden hadden. Ook 
bewees tic statistiek, door den directeur omtrent den 
levensloop van verse bil lende ontslagen leerlingen aan
gehouden, dat het velen gelukt was zich, o. a. als 
machinist of zelfs bij de Koninklijke Nederlandsche 
Marine , een loopbaan te verwerven , waarop de school, 
die de eerste grondslagen tot hun vorming legde, 
troteeb mocht zijn. 

Dankbaar vermelde spreker tal van gaven aan de 
school geschonken, terwijl hij vei.Ier mededeelde, 
dat du kosten vnu haar omvangrijk onderwijs best re
den werden uit de subsidien door haar genoten ad 
ƒ 1 0 , 0 0 0 vanwege do gemeente Anuterdam, ƒ 3 0 0 0 
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D E O P M A R K E R — Zaterdag 29 Januari 1881. 

i! van ile Provincial*.' SlaLen van Noord-Holland, ƒ '2000 
van de Maatschappij van den Werkenden Stand en 
ƒ 2500 aau contribution van de leden. 

Wat bet leeraars- en underwijzeis|n'rsonecl betrof, 
constateerde Spieker, dat liestuu nieren niets dan lol 
konden brengen aan hunne werkzaamheid. Aan de 
zorjren en het zaakkundig beleid van den directeur 
der school, den beer Olie , bracht hij hierbij eene 
wanne hulde. 

Tot zijn spijt moest spreker wijzen op het nog 
steeds te veel in onze stad bestaand gebrek aau be
langstelling in het vakonderwijs dezer school. Een 
leerlingental van 130 op een bevolkingscijfer vnn ruim 
300,000 was z. i , daarvoor een sprekend bewijs. 

Dat evenwel deze in 1K01 iu de hoofdstad dom' 
de Maatschappij van deu Werkenden Stand gestichte 
Ambachtsschool een nuttige daad was geweest, bleek 
wel uit het aantal dergelijke inlichtingen voor vak
onderwijs, volgens haar model gesticht, als te liot
terdam, 's-Hage, Arnhem, Utrecht, 's-Bosch, Gro
ningen cn Leeuwarden. Ook Middelburg zal thans 
zulk een school stichten. Zelfs liestaat te San Se
bastian in Spanje eene t'role industrielle, opgericht 
in navolging dezer school. 

Spreker eindigde zijn beschouwingen met erop te 
wijzen dat het noodzakelijk i s—volgens de ervaring 
IU deze will Mil Verworven .I ' l l v il eeo 1 line Let 
onderwijs met vrucht volgen, bij onmiddellijk'van de 
lagere school moet overgaan op de Ambachtsschool, 
niet zooals vaak gebeurt na reeds eenigen tijd iu een 
werkplaats als leerling gediend te hebben of nadat 
het lager onderwijs weer ten deele uit het geheugen 
is verdwenen. 

Wat het bestuur tier school betreft bleek , dat in 
den loop van het jaar tie heeren I loel l , Kahuseneii 
Scheltema als commissarissen afgetreden waren, ter
wijl iu het liesluur zitting namen tie heeren Muvs-
ken, .1. van M a n l i k , Redeker Bisdon Met e Ier-
kamp. De leerlingen, die tie school verlieten, wer
den met eene toespraak van den Voorzitter ontslagen 
met het diploma der ambachtsschool, en ontvingen 
een stel goroedschap|>eti. 

— Ter gelegenheid van de Hooft-fees ten zal op 
den lOen Maart e. k . , den dag, waarop Dieter Cor-
neÜsz. Hooft vóór drie eeuwen werd geboren, een 
gevelsteen geplaatst worden in hel huis, waarin die 
groote dichter eu historieschrijver heelde. Dit huis 
is gelegen op de Keiiersgracht bij de Brouwersgracht 
No. 6 5 , tc Amsterdam. 

De gevelsteen wordt gebeiteld in wit marmer, vol
gens het model tloor den heer Uolinet geboetseerd. 
De bekwame Directeur van de Qiiellinusschool heelt 
1 looft's beeltenis iu het. midden vau dezen steen cu 
medaillon aangebracht, terwijl een paar cartels van 
deu in ood-Hulluiidseho renaissance onlworiieu steen 
de jaartallen van 1531 en 1881 dragen. 

Natuurlijk draagt de steen ook den naam van den 
beroemden Nederlander, wiens portret indertijd door 
een Moreelse en een Saiidrart geschilderd wenl, naar 
welke afbeeldingen tie kloek ontworpen kop voor den 
steen werd gevolgd. 

Het Nieuwe van don Du;/ maakt melding, dat 
in Colhiet's atelier nog een schoon borstbeeld te zien 
is van Hooft, dat dienen zal voor de gedachtenis
viering en tevens eeu kloek beeld vau den grooten 
beeldhouwer Quellintis. Van beide borstbeelden zal 
aan de Commissie van beheer over het Yondeljtark 
een exemplaar in gebakken klei aangeboden worden 
om in het wandelpark te worden geplaatstj men 
hoopt daardoor den grondslag te leggen voor een reeks 
beelden van beroemde Nederlanders, welke het park 
zouden versieren en mui de wandelaars tevens tie na
men in herinnering brengen vun mannen, die zich 
op het gebied van wetenschap, kunst, regeeringslte* 
leid of vaderlandsliefde hebben onsterflijk gemaakt. 

Rotterdam. De tpiaestie van den afvoer van 
fecalien is voor groote gemeenten van belang, zoowel 
om de groote uilgaven, die daaruit voortvloeien als 
in het belang van den openbaren gezondheidstoestand. 
In tie zitting van den Gemeenteraad vuu 20 October 
1.1. werd eene motie aangenomen van tien beer Air . 
A . C. Weaenhagen, luidende: 

i>De Gemeenteraad, overwegende dat het ter wille 
van de openbare gezondheid wenschelijk cn noodig 
is den afvoer van fecalien iu de wateren van het 
niet outpoldcrd deel der Gemeente te keer te gaan, 

•beeft de eer het college van Burgemeester en 
Wethouders uit te noodigen, daaromtrent een voor
stel te doen." 

De Commissie voor de stiafveronleningen heeft in 
deze zaak haai' advies uitgebracht, waarmede de 
leden van oen Raad in tic dezer tlagen gehouden 
zitting werden iu kennis gesteld. Dit rapport luidt 
als volgt: 

nXaar aanleiding van deze motie heeft onze 
Commissie opnieuw de vraag overwogen of ver
bodsbepalingen op dit onderwerp aanbeveling ver
dienen: want hoezeer dc motie zoo is geformuleerd, 
dat de maatregelen , die door ons geacht medelid 
worden bedoeld, geheel in het midden zijn gelaten, 
is in de uitvoerige rede, die nan tie indiening is 
voorafgegaan, duidelijk tloor hem uitgesproken, dat 
hij strafbepalingen wenscht vastgesteld te zien, 
strekkende om in het niet-ontpolderde gedeelte der 
gemeente het gebruik vun de riolen tot deu afvoer 
van fecalien te beletten; eu uit hel debut, dat op 
die rede is gevolgd, blijkt verder, dut tloor uwe Ver
gadering inzonderheid verlangd woidt onze meening 
te vernemen omtrent de vraag, in hoeverre zoodanige 
verbodsbepaling zou kunnen worden gehandhaafd ten 
opzichte van reeds bestaande riolen, of — zooals dit 
juist werd uitgedrukt — in hoeverre zoodanige ver
bodsbepaling terugwerkende kracht zou bezitten. 

«Ter voldoening aan dat verlangen heblien wij 
de eer u thans onze meening mede tc tlecleu. 

•Tén aanzien van do recht*vraag deelen wij de 
zienswijze van deu geachten voorsteller volkomen. 
Ook wij meenen met het oog op art. 135 der Ge
meentewet en op ile jurisprudentie van den Hoogen 
Raad, dat «Ie Gemeente, volgens de beetaanderege
ling van hare bevoegdheid tot wetgeving, het recht 
he/it om, O U T haar geheide grondgebied uf voor 
een bepaald gedeelte daarvan, ecu met de belangen 

der openbare gezondheid strijdig gebruik der riolen 
en wateren te verbieden cn te beletten, ook dan, 
wanneer die wateren onder jiolderljesturen ressor-
teeren , mits in dat geval niet worde mgegre|ien in 
de belangen van waterloop en wulerloozing. 

»Dal zoodanig verluid ook zou kunnen wonlen toe
gepast op bestaande r iolen t kornt ons niet twijfel
achtig voor. 

«Word t alzoo eene verordening, waarbij de afvoer 
van fecalien in het niet-ontjioldenl gedeelte der ge-
meente verboden woidt, doelmatig geacht, dan staan 
ook naar onze meening geen wettelijke bezwaren aan 
liet totstandkomen daarvan in den weg. 

•Voor een gedeelte vnn het in tic motie liedooldo 
gebied geboren w i j , dat met dergelijke bepalingen 
verbetering te verkrijgen zou zijn, nl . voor bet tot 
den polder Kralingen behoorende gedeelte beoosten 
de Slaak vaart (met de Zwaiicnsloot), omdat in het 
overige gedeelte vnn dezen judder de afvoer in dé 
slooten door de gemeente Kralingen verhollen i s ; 
voor den polder Robroek , die nagenoeg geheel onder 
Rotterdam ligt, en waar wel door de bepalingen der 
peUerkeur bij tien aanbouw vnn nieuwe panden geen 
afvoer in de slooten meer wonlt tocgelnten, maar 
waar dan de bestaande bronnen vau verontreiniging, 
althans met fecalien, zouden kunnen wonlen opge
ruimd en jreileellehjk Ook VOOI' tien polder Oost-
Blouimersdijk, die voor een aanzienlijk gedeelte onder 
Rotterdam ligt. 

«Voor tien polder Cool daarentegen verwachten 
wij van dergelijke veilxxlsliepnling geene verbetering, 
belangrijk genoeg om deze le mogen aanbevelen. 
Van de/en polder ligt slechts een smalle shook onder 
Rotterdam. En zoolang als niet in het veel grooter 
onder Delfshaven gelegen gedeelte de afvoer, evenals 
iu Kralingen geschied i s , verluiden wordt, za l , daar 
tie bemaling van dezen polder door de nieuwe wete
ring plaats heeft, het vervuilde water toch de Rot-
terdamecbe slooten moeten doorstroomen, en zal het 
al heel weinig verschil maken of deze daar al dan 
niet nog de vuilstoffen van het betrekkelijk kleine 
Rotleidaiiische gedeelte ontvangen. 

«De polder Cool wordt echter, zooals bekend is , 
tloor onze gemeente bemalen, en aangezien nu, op 
bet tijdstip tlat de overeenkomst daartoe gesloten 
we id , in de keur reeds voorkwam het verbod, om 
fecalien in tie slooten te doen vloeien, eene bepaling 
die (ook nn nog bestaat, maar niet wonlt gehand
haafd, zou er wellicht aanleiding kunnen bestaan om 
bij het polderbestuur rtappen te doeu, teneinde stipte 
naleving dier bepaling te verkrijgen, en in tlat geval 
zou ook voor Cool tie gewenschte verbodsbepaling 
nuttig km men zijn. 

•Vóór het ontwerpen vau eene soodanige veror
dening zal het echter noodig zijn te weten, op welke 
wijze dan voortaan de afvoer zal moeten plaats hebben. 

«Wie toch tic bestaande wijze van afvoer verbiedt, 
moet eene andere willen, en dwingt de ingezetenen, 
die door het verbod getroffen wonlen, tot het nemen 
van maatregelen. Ofschoon het nu wel geene rech
tens op de gemeente rustende verplichting is, om 
zelf de middelen voor die andere wijze te verstrekken , 
zoo ligt het toch voor de hand, dat z i j , wnar zij 
ecu zoo diepitigrij[>eiid ladang nautast, de behulpzame 
hand moet bieden om aan die bezwaren, uit bet ver
bod voortvloeiende, tegemoet te komen. 

«Daarom zul naar onze meening aan de verorde
n ing , tlie wij mogelijk en voor sommige gedeelten 
ook wenschelijk achten, vooraf moeten gaan een be-
sluit uwer Vergadering, waarbij de voortaan te volgen 
wijze van ervoer wordt bepaald, te meer daar allicht 
de kennis daarvan voor de radactie dier verordening 
noodig zou blijken te zi jn," 

Hengeloo. Aan het kapitaal, benoodigd voor 
den loeaajeptmrweg Winterswijk—Hengeloo met zij
takken' naar Enschedé en Kuurloo, ontbreken nog 
/ 00,000. Met den anderen tak Winterswijk—Ze
veiiaar stunt het minder goed. Toch blijft men het 
vertrouwen koesteren, dat ook voor die lijn weldra 
het benoodigd kapitaal bijeen zal zijn. 

Advertentién. 

W A T E R S T A A T . 
H . H . Ingenieurs! 
Een buitengewoon Opzichter van den Wa

terstaat (teekenaar) zag zich tot practische 
vorming gaarne op een werk geplaatst. Hierop 
rellecteerenden gelieven zich te adresseren met franco 
brieven onder Letter G a a n het Bureau van tlit Blad. 

B. IIOLSBOER, le Arnliciii. 
I * 6 t t . Z i l v e r e n J M e d n l l l e v o o r W a t e r 

p a H - I n mt r u i n e n t e n . 
I w 7 0 . H o o s ; » t e o n r l e m r h e l d i n a i v o o r W a v -

te r | i aps - e n H o e k i n e e t - l n s i 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 , I IRIEI - 'RALANSEN, enz. enz. 

1 PARKETVLOEREN, 
S VILLER0Y * BOCH. METTLACH q BOCH Frèrcs, MAUBEUGE <g MINT0N, HOLLINS t, c\, ST0KE 
2 Nj <lc ViTlfgciiwoordigcr, cn DepOMlMteni 
V D E L I M T t C , IhriiurvhVt 7, llollenlan. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- cn Zinkwerken, Rotter

dam, Qombche Singel 08. General-Agent voor 
Nederland en lmlië van <lu zoo guiutlg bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van tic Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 

Zie Dc Opmerker van 30 October cn 13 No-

Neuchatel Asphalte Company L ,d. London. 
„ M M . . . 

M i l l i HEI 
F A B R I E K N'iiiiiiirl. Asphalt van: 

V I L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

A M S T E R D A M 
HeHweg X'. 3. 

(èecomprimeerde \s|iliattvvegeii rn ililo Dorsrhvloeirn. 
Werken in As|ilialt-Masliek voor Trottoirs, Skaliiig-liiiiks, Mout vloeren, Kelders. 
Kolt- en Kegelbanen, Winkel- en Manazijinloercn. Gangen, Veranda's, Umg- en 

Dakbedekkingen, llrtiiii-ljiiideeiïimeii, Stallen enz. en/., enz. 

Zindelijk, Vuililwerend. Ontloonlrin^baar, Geniaswercnd. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
aan bot Kantoor doe rubriek, Heilweg 3 , Amstrnlan De Directeur 

W. PATON WALSH. 

S j T P o c i f v l i t e i t 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere I N S T R U M E N T E N 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars r enz, 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

W E E G W E R K T U I G E N . 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R E N W E T I I O l ' D E R S vnn sller-

togenbosch zullen op Dingsdag 8 Februari 1881, 
voormiddags 1U ure, ten Raadhuize nldaar, bij en
kele inschrijving 

a a n b e s t e d e n : 
lo . Het slechten van gedeelten der Ves

tingwerken tusschen het Buskruitma
gazijn bij de Weversplaats en Bastion 
Vught, benevens het met de daarvan 
voorhanden komende grondspecie op
hoogen van het Nachtegaalslaantje 
en van het ten oosten daaraan ge
legen terrein. 

So. Het vernieuwen van het bovendek 
der Brug in den toegangsweg naar 
het Spoorwegstation. 

:io. Het leveren van 48,000 stuks G r e s 
kcijen voor de straten en 16,000 
stuks Qréskeijen voor de trottoirs. 

4o. Het leveren van 196 M ' . hardsteenen 
trottoirbanden. 

De bestekken liggen vnn af heden ter inzage op 
het Raadhuis en zijn te verkrijgen hij den Gemeente-
Architect J . M . NABIJE tc 's-Bosch, tint onder l o . 
bedoeld met 1 teekeningen tegen betaling van ƒ 2.75 
en die onder 2o., 3o. en 4o. vermeld resjiectievelijk 
tegen betaling van ƒ 0 . 9 5 . 

De aanwijzing tier werken onder l o . en 2o. ge
meld , zal plaats hebtren op Donderdag 3 Februari 
voorm. 10 ure, tc beginnen met de werken onder 
l o . bedoeld , nabij de Groote Hekel. 

De iusclu'ijviiigshiljetten moeten vóór 12 ure ties 
niklilugs van den dag , (Hen der aanbesteding voor
afgaande, in de teu Raadhuizc daartoe gestelde bus 
gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn tc verkrijgen op tien dag en bet 
uur van aanwijzing en inmiddels bij deu Gemeente-
Architect voornoemd. 

's-llvrtogenhoseh , 2 i Januari 1881. 
Burgemeester en Wethouders voorn. 

V A N L A N S C H O T , Burg. 
J . N . G . S A S S E N , Secr. 

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

de HoUandtche Tuin, 
Groote B i c k e r s t r a a t 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 A m s t e r d a m . 
S T O O M K E T E L S vau alle takende typen 

en reparation aan Irrrtnrrnil- K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tij.l geleverd cn uitgeroerd. 

Mo/alk 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 O 
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 i C°. 
voor Nederland cn dcszeU's Koloniën 

G-. J . oon, 
F i r m a A N T . D B W I L D , 

Si-hecinnalcersharcn Na. U'2 en Juffcrstraat N". 60. 
R O T T E R D A M . 

vour licht en zwaar lonpelld werk , alsook voor liet 
suieeren van Stoumcvliiiders bijzonder aan te be
velen. — ln vaten van verschillende grootte 
ol' in bussen verkrijgbaar hij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROOIER 28. 

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

vnn K E I J E N O R O E V E N . 

Aannemers-Materialen 
t © K O O P . 

4 Heimachines. Systeem MORRISSON met ol 
zonder schip. 

3 Kalkmortelmolens voor stoom. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkoeten. 
Heimachines voor l l o l l . Stelling. 
1 Stoommortelmolen mei breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

I M water per minuut. 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden, te bevragen bij 

L. J . van den S T E E N H O V E N , «V Co. 
Aannemers, I landelskade , 

Am eter dam. 

^Vlgfemeen Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S A I H » , TE FEIIffi, HWklIIJk. 
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 

I, J . S A N U , Wijnhaven 16Rotterdam, alwaarook 
ranMjgbaar: Verschillende soorten van goodkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Saricffneinines). 

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en lalelbazall-Kroeven 

in R I JNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 

Straatkerjen, Portland-Cement, 
KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 

Nieuweliaven N.zijde 5 5 , H o t l r r d a i n . 

Ilnekhandel .1011. (i. STEMLEH Cz., Amsterdam. 
Komt van de pers: 

Bouwkunstige Studiën 
D O O S 

A. W. WEISSMAN. . . . ƒ 0 . 9 0 . 

Uodrukt hij U . W. van der Wiel & Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N\ 6. Zaterdag 5 Februari 1881. 

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 J N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het sbon TIC ment bedraagt voor liet binnenland ƒ 1.B5 per S maanden of 
wel bij viHiruitbutulimj SM sWsVri per jaar. Afzonderlijke nommer» bij voor-
uitbete lli ug 15 cent. 

Alle stekken en advertent ién te adresseeren aan 

de Administratie te 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 vim 1—6 
plaatsruimte eu 10 cent vo 
teulund M cent per regtL 

tel. ƒ 1 .- , da 
ecu bewij*uoui 

T E C H N I S C H BUREAU V O O l l I N F O R M A T I E S 
E N O N D E R Z O E K I N G E N . 

Op vele plaatsen iu ons land heeft men commis
sien, bestaande uit geneeskundigen, chemisten of 
philunthropen, die zich hebben geconstitueenl tot 
het onderzoeken van oude vervallen en daardoor 
onbewoonbare woningen, of van levensmiddelen, 
«martan dé deugdelijkheid al dan niet in twijfel 
wonlt getrokken, en die voor ' l menschen gezond
heid nudeelig zouden kunnen zijn, — of die zich 
ten doel stellen de bijzondere liefdadigheid in te 
lichten omtrent «Ie omstandigheden, waarin onze 
behoeftige natuurgenooten, tlie haar hulp inroepen, 
zich bevinden. 

Deze Qesondheids-commissien, Informatie-bureau's 
cn Kamers van Navraag heldven zeker reeds veel goeds 
verricht, en daarbij is gebleken, dat zij ievensvat* 
baarheid hebben. 

Zou evenzno ank een Technisch Bureau , voor 
onze Nijveren, levensvatbaarheid kunnen hebben ! 

Daarvoor zouden iu de voornaamste sleden van ons 
land commissien moeten worden samengesteld, be
staande uit ingen iet i i s , architecten , technologen , 
eheiitisten, bekwame werkbazen en in 't algemeen 
uit lechnist'he mannen. Illijkt het, dat dese commis
sien aan het beoogde doel beantwoorden, wellicht 
zou het gevolg daarvan zijn, dat u e « aangelegen
heid eene nationale ipiaestie zou worden. 

Dat Bureau zou dan de leden der in het leven 
te roepen technische vereeniging met raad en toe
lichting, omtrent vragen van techiiischen aait l , kun
nen dienen. 

Alle bijzonderheden, welke zich op technisch ge
bied voordoen, alle antwoorden en inlichtingen, 
welke tloor het Itureau, op gedane vragen van be
langhebbende leden . zijn gegeven , kortom, de geheele 
werkkring van het Bureau, zouden door een jaar
lijksch verslag, of — wanneer dc zaak nationaal 
wordt — door middel van een tijdschrift, aan alle 
leden kunnen worden medegedeeld. 

Hat Bureau zou zells gemachtigd moeten zijn het 
initiatief te nemen om alle In-staande- of nieuwe bouw
materialen te onderzoeken. Voor elk lid moet de gele
genheid opengesteld wonlen, dat het zijne ontboden 
bouwstoffen kan laten kernen. Daarentegen zou het 
voorliet Bureau wenschelijk en noodig zijn, dat het, 
gevraagd of ongevraagd, van de leden dc noodige 
hilirlit ingen bekome, iu hoeverre de verschillende 
materialen in de practijk aan hunne vcreischten 
voldoen. 

Men vermeent, dat eene dergelijke vereeniging veel 
goeds, op technisch gebied, zal kunnen verrichten, 
en in eene behoefte zal voorzien. Ingenieurs, ar
chitecten, bouwondernemers, aannemers en werk
bazen zouden van zulk eeu Buieau belangrijke dien
sten kunnen hebben, vooral wanneer het een chemisch 
onderzoek betreft , o. n. van : niortel-lrestandtlcelen , 
verstollen, behangselpapier, enz. Ook andere bouw-
sloffen, :ils: natuurlijke en kunststeen, ijzer en 
staal, glaswerk, enz. zou men aan het Bureau ter 
keuring moeien kunnen aanbieden. Uit zou na
tuurlijk alleen gelden, om te onderzoeken dc her
komst of het gehalte der materialen, of waaraan zij 
Wederstand bieden, als anderszins. 

Menig verbruiker zou dan eerst zijn materiaal goed 
leeren kennen ea daardoor beter kunnen beoordeelen, 
welk fabrikant of leverancier, in verhouding lot 
deu prijs, de beste materialen levert. De fabrikanten 
of leveranciers, die deugdzame boiiwstotlen leveren en 
daardoor niet tegen anderen, die zich om tpialitcit 
minder bekommeren, kunnen coucuixeercn, zouden 
bij velen tien voorrang verwerven , terwijl dc laatsten 
op den achtergrond zouden geraken. 

l ie t springt hierbij in het oog , dat de eerstbe
doelde fabrikanten zeker mede lid tier vereeniging 
zullen worden, want, in hun belang, zullen zij voor 
elke Imlungrijke levering, eene officieele keuring van 
het technisch Bureau hunnen afnemers aanbieden. 

Wat het finunciéelc betreft, gelooft men niet dat 
dit de meeste overweging verdient, want wanneer 
de zaak ernstig wordt opgevnt za l , bij eene niet tc 
hooge contributie, de vereeniging vermoedelijk si>oe-
dig vele leden tellen. 

Men hoopt, dat bovenstaand denkbeeld tot vrucht
bare discussien aanleiding moge geven, en bevoegde 
technische mannen daarbij hunne zienswijzen zullen 
willen kenbaar maken. 

D. v. R. 
T E N T O O N S T E L L I N O 

VAN 
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 . 
In het nommer van 22 Januari II. weiden de 

voorwaanlen van inzending medegedeeld, voor dc 
tentoonstelling van hulpmiddelen voor den boekhan
del. De Commissie van regeling heeft nader bij 
afzonderlijke circulaire de medewerking van kunste
naars ingeroepen om hunne krachten tot opluistering 
van Nederlanilsche uitgaven aan te wenden. Deze 
ch-culuire is van den volgenden inhoud: 

it De Commissie tot regeling der Tentoonstelling , 
waarvan in de hiernevens gevoegde circulaire sprake 

is , veroorlooft zich uwe aandacht te vestigen op 
het feit dat, terwijl in naburige landen vele voor
name beoefenaars der iieeldende kunsten hunne 
talenten beschikbaar stellen tot het illustreercn van 
boeken of het leveren van modclteekeningen voor 
banden, omslagen, titels, ja zelf* nnnoncchi'j*"'»" 
en prosjiectussen van boeken, dese uiting der kunst 
hiertelande maar zeer zelden gezien wonlt, tenzij, 
voor een deel, door tusschenkomst tier inrichtingen 
voor lithographic 

tZonder nn de waarde van dezen uitnemeuden 
tak van Kunstnijverheid in het minst te willen 
ontkennon, gelooven de ondergoteekenden toch niet, 
dat door diens tusschenkomst de krachten onzer 
nationale kunst, die bij het verfraaien van het boek 
kunnen worden aangewend, tot haar volle recht 
komen. Immers, reeds hij ccne oppervbUÜUge ver
gelijking onzer Nederlandsche uitgaven met de bui
tenlandsche, valt het gemis aan kunst cn smaak 
hij de eersten terstond in het oog. Wanneer' men 
voorts bedenkt hoezeer de etskunst, de phototvpie, 
photogravure en photolithographic in den tegen-
woon!igen tijd mede aan het woord zijn om model
len als hierboven bedoeld wonlen te vermenigvul
digen , en men weet, dat hiertelande nagenoeg 
niets op dat gebied verschijnt; tlat bijvoorbeeld de 
modellen voor de stempels onzer banden bijna allen 
iu Duitschland worden geteekend en mcorendeels ook 
daar worden gegraveerd, dan dunkt ons de Ten
toonstelling, die wij dc eer hebben voor te bereiden, 
de plaats, waar onze Nederlandsche Kunstenaars 
hunne gaven behooren te toonen, Opdat niet langer 
voor dezen tak van kunst en smaak de bronnen in 
het buitenland wonlen gezocht. 

»Wij vertrouwen, dat deze eenvoudige vermelding 
van den tegenwoonligcn toestand velen onzer kun
stenaars zal bewegen hunne krachten ook tel' op
luistering onzer Nederlandse he uitgaven aan te wenden. 
Wij tloen een beroep op hunne medewerking en op 
tlie van allen, tlie tloor hunnen invloed in de gele
genheid zijn anderen op te wekken, om door hun 
kunst onze nationale nijverheid ook op het gebied 
tlat wij hier bedoelen te tloen herleven. 

•Onder verwijzing voor verdere bijzonderheden 
naar bijgaande stukken, merken wij nog op, dat toe
zegging tot deelneming door heeren kunstenaars tot 
15 Februari e. k. kan geschieden. 

«Hoogachtend teekenen wij 
Namens de voornoemde Commissie, 

n. V A N DIJK , Voorzitter. 
K. O. V A N K A M P E N , Secretaris." 

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 . 

M I l l I IN'. R O T T E R D A M . 

Vergadering van 21 Januari 1881. 
De Vice-voorzittcr, de heer H. Cramer, roept 

den leden in de eerste vergadering van dit jaar een 
welkom toe, verzoekt hun om krachtige medewer
king en beveelt hun dc belangen en deu bloei der 
Afdeeling aan. 

Aan de onle is de verkiezing van een bestuurslid, 
waartoe gekozen wordt de heer J . A . Voorhoeve, 
tlie de op hem uitgebrachte keuze in beraad wenscht 
te houden. 

Door den heer A . E. Braat wonlen ccnigc monsters 
cemcntstccn uit de fabriek der heeren Lindo en 
Duitsche gevelsteen ter bezichtiging gesteld, en 
daaromtrent eenige mededeelingen gedaan. Dc eerst
genoemde wonlen , wegens hun scher|»cn vorm cn 
deugdzaamheid, gebleken uit verschillende ermede ge
nomen proeven, algemeen geroemd. 

Omtrent eene in dc vorige vergadering ingekomen 
vraag, over het wezen, karakter, de behandeling 
en toepassing van het sgraffito, wonlt verwezen 
naar de in 1871 in de Afdeeling voorgedragen 
verhandeling over dat onderwerp, welke in het 21c 
deel der Bouwkundige Bijdiugen is opgenomen. 

Dc vraag: sin hoeverre is de navolging van be
staande gebouwen te verdedigen", lokt een vrij lang
durige discussie uit. Door enkele leden wordt de 
vraag, zooals zij daar ligt, te onbestemd geacht 
om er eenig afdoend antwoord op le kunnen geven; 
anderen spreken in meer of minder afkeurenden zin 
over het kopiecren van hetgeen reeds bestaat; terwijl 
ten slotte eene motie woidt aangenomen, waarbij 
de in dc vraag bedoelde navolging wordt afgckeunl. 

Er zijn twee vragen ingekomen; do eene, omtrent 
de restauratie van het Raadhuis te 's-Hage, wonlt, 
als minder geschikt ter overweging in deze Afdee
l i n g , buiten behandeling gesteld. De tweede vraag 
heeft ten doel, den zin tc leeren kennen, waarin 
enkele bepalingen van de verordening op het bou
wen te Rotterdam gelezen moeten worden, om niet 
tot de conclusie te moeten komen, als zou in 
strijd daarmede bij een nu in aanbouw zijnd pand 
gehandeld wonlen. 

Enkele leden oordecklon, dat de vraag te personeel 
was (het bedoelde pand woidt er namelfjk jm-t in 
aangegeven), en daarom niet in behandeling kon 
genomen worden. Uit gevoelen woidt weder-
legd, dewijl in de vraag van niets anders sprake 

is dan van wine zaak. Met groote meerderheid 
wonlt alsnu besloten, deze vraag in een volgende 
vergui lei ing te behandelen en den bouwmeester vau 
het bedoelde pand daarvan mededeeling te doen. 

Alsnu worden ter bespreking gesteld, de plans 
: A , fl ,.M C t o t verbrooding van de Kleine Druai-
steeg, te Rotterdam. 

De discussie concentreert zich dadelijk om het, 
door Hinge meester en Wethouders aau den Gemeen
teraad aanbevolen, p l a n C , bestaande in bet dempen 
van een gedeelte water der Oude Haven achter het 
station van den Staatsspoorweg, om vanuit de 
Hoofdsteeg een afleiding van de passage te verkrij
gen naai de Boompjes en Fijenoord, met twee kokers 
daardoorheen , tot behoud van de gemeenschap te 
water met de kolk en den steiger en o m , na aftrek 
van ruime wegen, den overblijvende!! aangcplempten 
gixintl als bouwgrond te verkoopen: daardoor zouden 
bijna alle kosten, aan de uitvoering van het plan 
verbonden, gedekt kunnen worden. 

Door den heer W , 0. Coepijn wordt eenige wijzi
ging in tlit plan voorgesteld, teneinde de gemeen
schap te land te vei beteren en aan BO, zijns inziens 
gegronde, oppositie ertegen te geinoet te komen, 
welke in hoofd/aak haar grond hierin heeft, dat de 
uu bestaande ouhelemmerde gemeenschap te water 
met de bovengenoemde grachten wordt verbroken, 
en waardoor de/e als ligplaats voor schepen zouden 
vervallen. 

Hei denkbeeld van den spreker is, om tie in plan C 
voorgestelde aanplemping in de Oude Haven niet te 
doen plaats hebben, maar alleen bij tie Hoofdsteeg 
over «lie haven een beweegbare brug tc slaan, op 
de tegenwoordige plaats der Kleine Draaibrug eene 
nieuwe te bouwen eu achter het station een weg 
ter breedte van 15 M . te maken. Hienloor blijft 
de verlangde watergemeenBcbap beslaan en kan die 
te land onbelemmerd geschieden, aangezien de af
stand tusschen de beide bruggen groot genoeg is, 
om niet tegelijk geopend te moeten zijn voor tie daar 
passcerendc schepen. 

Dit denkbeeld wordt, als geoppcnle liezwaien op
heffende, ondersteund , doch de daaruit voortvloeiende 
financieele bezwaren mogen niet gering geschat wor
den , omdat de uitvoering ervan, met inbegrip van 
tic dan ook nog noodige onteigening van eenige 
huizen terzijde van het station, geheel ten laste 
van de Gemeentekas zal komen. Daartegen wordt 
aangevoerd, dat Rotterdam er niet tegen moet opzien 
gelden beschikbaar te stellen voor zaken, die be
staande onhoudbare toestanden belangrijk eu zeker 
voor geruimen lijd afdoende zullen verbeteren, 

Wegens het vergevorderde uur wordt besloten, dit 
onderwerp in een spoedig te houden buitengewone 
vergadering verder te behandelen, terwijl de voor
steller zal zorgen , dat er dan een meer uitvoerige 
teekening van zijn denkbeeld aanwezig is. 

Buitengewone vergadering van 27 Januari lH8i. 

De beer W. C. Coepijn brengt tie toegezegde 
teekening ter tafel met een korte memorie eu In
schrijving. Na een ampele discussie over dit en nog 
enkele andere voorgestelde plans, de kosten aan 
de uitvoering verbonden, enz., wonlt besloten de 
teekening voorzoover noodig cn de toelichting er
van te tloen drukken en algemeen verkrijgbaar le 
stellen. 

Naai' aanleiding van het besluit tier vergadering 
heeft hel Bestuur van de afdeeling Kotterdam dei-
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst aan 
de leden van den Gemeenteraad toegezonden en roor 
bat publick verkrijgbaar gesteld een gewijzigd plan 
C ter verbetering der Kleine Draaisteag, welk plan 
in de laatstgehouden Vergadering der Afdeeling is 
behandeld eu aangenomen. Hierbij is de volgende 
toelichting gevoegd.' 

»De afdeeling Rottenlam der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst heeft met belangstelling 
kennis genomen van de plans tot verbetering dei-
Kleine Draaisteeg, en daarbij met aandacht gevolgd 
de gedachten wisseling van het publiek in de jrers-
organen. 

«Volgens haar oordeel echter is deze voor Rotter
dam zoo belangrijke verbetering door de publieke 
bespreking van plan C niet tot eene gewenschte 
oplossing gekomen; daar toch tie handelsstand , welke 
ontegenzeglijk de levensader van Kotterdam kan 
genoemd worden, zich door de volkomen uitvoering 
van plan C zeer benadeeld acht iu hare belangen, 
terwijl dc bezwaren, tegen plan C geopperd, tot
nogtoe niet voldoende zijn wederlegd om te kunnen 
worden voorbijgezien. 

»l)c Afdeeling bovengenoemd, in aanmerking ne
mende de noodzakelijkheid welke besfiat lot verbetering 
der passage in het Herbet loeide gedeelte der stad, 
is van oordeel, dat ccne afdoende verbetering alleen 
te verkrijgen is , wanneer in bcoMisakplan0Worde 
gevolgd, eu waaraan ze dan ook, wat betreft de 
vcrdecling der wegen, hare adhesie geeft. Gaarne 
Schier wenscht zij deze verlietering totstand te zien 
komen, zonder nadeel voor de kleine scheepvaart, 

al zij 't dan ook met eeue grooten1 financieele op
offering voor tie gemeentekas, cn geeft zij mitsdien , 
met Ivcscheuleiiheid, eu niel het oog op vereeniging 
van alle belangen, de volgende wijziging van plan 
C , in overweging • 

. i l o . De Kleine Draaisteeg worde, tloor aanplem-
|rftiB <-.. bnigaammen, geornent op ccne orwwiic v in 
15 nieter, met behoud van de westelijke rooilijn, 
iu verband tot de onteigening der huizen bij het 
station, tusschen de brugdammcu ééiie doorvaart-
ruimte te houden van p. in. l l ) meier-, met bascule-
brug, cn de doorvaartopeiiing zooveel zuidwaarts te 
leggen als voor de vuurlijn noodig is. 

• 2o. In tie (Inde Haven tegenover tie Mosseltrap 
tu leggen briigdaiiiuien, eveneens ter breedte vau 
15 meter, genieten uit de oostelijke rooilijn van ne 
geprojecteerde aaiiplempiug, en eveneens met ééne 
doorvaartruimte en brug als voor de Draaisteeg is 
bedoeld. Wanneer nu, bovendien, de eveneens op 
15 meter geprojecteerde straat achter het station 
wordt daargesteld, en geene verdere aaanlemping 
plaats heelt, verkrijgt men tusschen deze bruggen 
eene waterop|iervlakle van p. tn. 3000 M 1 , met 
p. rn. HUI meier meerdere lengte aan kaaimuren als 
tegenwoordig, doch die niet geheel als loswul kunnen 
gebezigd worden. 

»De afstand tusschen de lieide hier genoemde 
bruggen (iu de vaarliju p. m. 7U meter) is grooter 
dan tusschen tie Koniugshrug en de Jan-Kuilen- en 
Spanjaanlsbruggen, en kan er dus hier geen opint-
houil in de passage ontslaan, wanneer slechts een 
tier beide bruggen telkens voor het passeereu van 
schepen geopend wordt. 

«De AfdeeliNgder Maatschappij vermeent ten slotte, 
dat langs dezen weg het goederenvervoer langs do 
wegen, en de gewone doch drukke passage op dit 
gedeelte vau Rottenlam, kan worden verbeterd zonder 
nadeel voor de schipperij, en acht, dat zij eene 
angstvallige berekening van kosten bij een vraagstuk 
als dit, waai aller belangen ineen moeten loopen, 
buiten bespreking moet laten." 

AniEEi.iNG Z W O L L E . 
Vergadering van 20 Januari 1881. 

Iu deze vergadering heeft de beer Breaker zijne 
functieii als secretaris neergelegd en wegens vertrek 
naar elders van tie leden afscheid genomen. Daarna 
werd de wenschelijkheid besproken om eene plaatse* 
iijke Vereeniging op te richten of wel Afdeeling der 
Maatschappij le blijven, waartoe besloten zijnde, een 
outwerp-reglemeiit werd vastgesteld, da! tot goedkeu
ring zal wonlen opgezonden aan het Bestuur der 
Maatschappij. Naar aanleiding eener beschouwing 
van den heer J . van Osch, over de verhouding 
tusschen aivhiteeteii en aannemers, wenl een breed
voerig debat gehouden, dat aanleiding gaf tot het 
opsommen MUI talrijke onaangenaamheden voor de 
aannemers , waaromtrent in de eerstvolgende verga
dering andermaal /al gehandeld worden. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

' s - G r a v e n h a g e . Dooi- den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-lndië zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

bij den Waterstaat enz,, verleend: een tweejarig 
verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den op
zichter l e klasse A. de Raat:benoemd:totopsiefater 
l e klasse, tie opzichter 2e klasse F. L . Oostenbroek: 
tot opzichter 2c klasse, de ambtenaren op nonacti
viteit P. IL HUlebrand BB .1. Burkunb, laatstelijk 
die betrekking bekleed hebbende; 

bij het Kadaster, benoemd: tot adjunct-land
meter l e klasse, de ambtenaar op nonactiviteit Th . 
Anschutz; 

bij het Marine-departement, benoemd'. bij bet 
marine-etablissement te Soerabaia, tot ingenieur l e 
klasse voor het vak van scheepsbouw, dc ingenieur 
•2e klasse II, van Mccrteti; tot ingenieur 2e klasse 
voor idem, de adspirant-ingenieurs 11. C. Pcnnink 
cn J. 11. tic lieer. 

— • Door Z. M . den Koning is een commissie ge
vormd voor een tentoonstelling van schilderijen van 
oude meesters, ten behoeve der noodlijdenden dooi
den watersnood, alhier te houden , onder de hooge 
bescherming van ] 111. M M . den Koning en dc Ko
ningin. 

De commissie bestaat uit de heeren: Herman ten 
Kate; D. Bles; J . W. van Borscleu; J. O. Smits; 
P. II. A r t s , voorzitter vsn PulchriStudio; Dr. L . R. 
Beijnen , president, eu J. Gram , secretaris der Aca
demie vau Beeldende Kunsten: mr. Laiiisheer, 
president der aldeeling Schilderkunst vnn het stedelijk 
museum alhier; Mr. C. Telden, Se directeur van 
hel Kijksniiis i iu het Prins-Mam {tehuis; mr. M . W. 
Baron du Tour van Bellinchave, wethouder, voor
zitter der commissie \an toezicht over het stedelijk 
museum, eu Mr. P. F. Ilubnvht, secretaris-generaal 
hij het Ministerie van llhiiienlaridsrhe Zaken. 

Tot hel houden dei' tentoonstelling wordt door 
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2, M . de Gothische zaï l beschikbaar gesteld. De 
commissie zal door een der Groot .officieren van de 
Kroon worden voorgezeten. 

— De Staatscourant bevat bet koninklijk besluit 
van den 27sten Januari 1881 , tot aanvulling van 
het reglement voor den dienst van de rijkstelegraaf. 
In aanmerking nemende, dat aanvulling van dat 
reglement, voor de overbrenging van telegrammen 
met behulp van de telephoo, wenschelijk i s , wordt 
het bedoelde reglement aangevuld als volgt: 

a. aan artikel 1 wordt toegevoegd eene tweede 
zinsnede, aldus luidende: 

«Hij bepaalt mede in boever bij de kantoren, 
waar gebruik wordt gemaakt van de telephoo, ook 
telegrammen met buitenlandsche bestemming worden 
aangenomen, om door middel van dat toestel te 
worden overgebracht*'1 

6. aan artikel 12 wordt toegevoegd ''ene denle 
zinsnede , luidende als volgt: 

»De Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid bepaalt in welke taal of talen de telegra ren, 
bestemd om door middel van de telephoo tc wonlen 
overgebracht, kunnen worden gesteld en in hoever 
bij de samenstelling mag wonlen gebruikgemaakt 
zoo van teekens, die omschrijving door woorden vor
deren, als van overeengekomen taal er; geheimschrift." 

c. aau artikel au worm loogevubgu wi« , . . . . . . . J -
zinsnede, luidende als volgt: 

i Voorzoo ver tot de overbrenging van een tele
gram gebruik is gemaakt van de telephon . geschiedt 
voor verminking, vertraging of niet-bezorging ten
gevolge van verminking geene teruggaaf van over-
brengingskosten.'' 

Dit besluit treedt in werking op 5 Februari 1881. 

— De Minister' van Waterstaat heeft op bet verzoek 
van ver-schillende Maatschappijen van Landbouw om 
subsidie \ ' een Nederlandsche inzending van v e 
en zuivelproducten op de a.s. tentoonstelling te 
Birmingham, geantwoord, dat men evenals bij de 
vorige tentoonstellingen beproeven moest iu hoever, 
zonder op den Staat te steunen, de deelneming 
algemeen en voldoende kan worden geacht. Mocht 
dat — tegen ' i Ministers verwachting — niet ge
lukken , dan zal hij iu overweging nemen in hoeverre 
de verkregen belangstelling een geldelijke ondersteu
ning van den Staat rechtvaardigt. (Vad) 

— De Groothertog van Oldenburg heeft, volgens 
het Dagblad, aan Jhr. E . van f i t ters , hoofdcommies 
bij het Departement van Waterstaat, I landel eu 
Nijverheid, en .1. C. A . van Roosendaal, hoofdop
zichter bij den aanleg van Staatsspoorwegen. .Ie 
gouden medaille voor wetenschap en kunst toegekerrd, 
als erkenning van de verdienste der door hen be
werkte verzameling van wetten, besluiten enz., be
treffende de spoorwegen iu Nederland. 

— Blijkens de laatste berichten van 24 December 
1.1. uit Curacao tot ons gekomen , is de heer A . 
Martis, opzichter bij bet Bouwdepartement aldaar-. 
met ingang van l o . Januari 1881 benoemd tol 
architect bij dat Departement. 

Amsterdam. Na herhaalde bijeenkomsten van 
fabrikanten in gouden en zilveren werken , van goud
en zilversmeden en handelaars in dit vak om van 
gedachten te wisselen omtrent de vraag, hoe het 
best de bestaande wet op de keuren van gouden en 
zilveren werken kan verbeterd worden, beeft tie 
daartoe benoemde commissie, bestaande uit de heeren 
M . A . Osspers, F . M . Fischer eu P. F. van Maar-
seveen, eene circulaire tot vele vakgeiiooten gericht, 
met verzoek binnen acht dagen aan den secretaris 
Van Maarseveen hier terstede schriftelijk stemming 
uit te brengen o; de volgende vier vraagpunten: 

1o. Wenscht gij de bestaande wet op den waar
borg en tie belasting van gouden en zilveren werken 
in den tegen woord igen vorm te behouden.' 

2o. Wenscht gij dat iu hooltlzaak het ongewnnr-
borgd teeken worde afgeschaft en enkele artikelen 
der wet, welke herziening eischen , wonlen verbeterd ? 

3o. Wenscht gij dat de Staat, onder afschaffing 
van het onge waarborg d lielastingstempel, al leen bin -
nenlandsch goud en zilver zal keurmerken, en buiten-
landsch goud en zilver geheel ongekeurd in tien handel 
zal Laten brengen? 

4o. Wenscht gij eene nieuwe wei in overeenstem
ming met de heersehende begrippen van staatshuis
houdkunde? 

Deze stemming wordt uitgelokt naar aanleiding 
van het mandaat, aan genoemde boeren op de alge
meene vergadering van X Augustus des vorigen jaars 
opgedragen. 

OJI die vergadering werd met eenparigheid van 
stemmen uitgemaakt — hetgeen als toelichting oj> 
deze vragen strekt — , dat het zoogenaamd onge-
wsarborgd teeken de eerlijke fabrikage van- en den 
handel iu pond en zilver tegenwerkt. Immers tloor 
dit teeken wordt koper, doublé en andere dergelijke 
als edel metaal tloor deu Staat gestempeld en als 
werkelijk edel metaal onder bet onkundig jiubliek 
gebr acht. 

Wonlt dus dit teeken afgeschaft en enkel gewaar
borgd goud gestemjield, dan zal , mits niet beueden 
14-karaats wordt gekenmerkt , het stemjiel voor 
buitetilaridsch goud tevens een waarlmrgsleui|iel zijn. 
Staat het buitenlandsche fabrikaat onder dezelfde con
trole als het biimenlandsche, dan ziet dc commissie I 
daarin geen bezwaar, want bet voorrecht om met 
ongekeurde monsters, ten nadeele der biriucnlandsche 
industrie, het land te bereizen, zal dun niet meer 
bestaan. 

Misschien ook wil men het buitenlandsche fabri
kaat geheel vrijlaten door alleen aan de Nederland
sche industrie het voorrecht van den Nederlandse hen 
waarborg te gunnen. en omdat tlit denkbeeld door 
een Inl der commissie werd voorgestaan , is de daarop 
betrekking hebbende \ruag onder deze vier vraag
punten opgenomen 

In overeenstemming met dc bedoeling, uitgedrukt 
in het vraagpunt dat door de meerderheid blijkt ge-
wcnschl te wonlen. zal de commissie zich vervolgens 
tot de Regeering wenden met het verzoek om eene 
wetswijziging in die richting, 

R o t t e r d a m Op het laatst van 1880 werd 
dom- den heer J . C . T h . Marius een voorstel gedaan 

aan het departement Rotterdam der Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering van Pharinacie, om 
hij gelegenheid van de in 1882 alhier te houden 
algemeene vergadering der Maatschappij een Ten- ( 

toonstelling te houden OJI phurinuceutiscli gebied. , 
Dientengevolge werd in de laatste departementale 
vergadering op den 17en Januari 1881 eeu Com
missie benoemd, belast om te onderzoeken of dit 
plan uitvoerbaar is en levensvatbaarheid heeft. Die 
Commissie, liestanndc uit de heeren Gantvoort, 
Teessen en Marius, h'eft thans een circulaire rond-
gesonden, waarin zij haar jilau oiitvoti-vt, dat zij 
door eendrachtige hulp zeer wel te verwezenlijken 
acht. 

l iet voornemen Is om eene eerste Pharmaceutisehe 
Tentoonstelling in Nederland te organiseeren, welke 
het navolgende omvatten za l : lo . alle apparaten, 
instrumenten, utensUièn enz., zich bewegende op 
pharmaceiitisch gebied ; 2u. jiharmaceutischc jire-
jiaraten, chemicaliën, drogerijen; -lo. microscopische 
preparaten , pbsnaaeognostiache verzamelingen (sim-
jdicia), herbaria, als Mioorende tot de leermidde
len ; week-, maandbladen en tijdschrift en, zich be
wegende op jdiaimaceutisi'h gebied: 5o. voorwerpen 
cn geschriften, bijdragende tot de Geschiedenis der 
Nederlandsche Pharinacie. 

Teneinde daartoe te trcraki>n /•'•<-'• M'»^u- on 
buitenlandsche gegadigden uitgenoodigd worden hunne 
artikelen op voor hen verkrijgbare voorwaarden te 
exposeeren , terwijl uitdrukkelijk verklaard wordt dal 
alle geheiminiddelen, onder welken vorm zij zich ook 
zullen voordoen, ten strengste geweerd zullen worden. 

Om dit doel te bereiken stellen zij zich voor, rente-
looze amideeleii te plaatsen elk groot / " H l , om de 
kosten te dekken, terwijl de mogelijke winst onder 
de aandeelhouders zal wonlen verdeeld. 

De nadere voorwaanlen van SZpositie en andere 
bepalingen zijn in een concept-reglement bij deze 
circulaire gevoegd. 

— Tot hoofdonderwijzer voor de afdeeling llantl-
teekenen enz., aau de Academie vnor beeldende kun
sten en technische wetensrluijijien is benoemd de heer 
Striening, leeraar iu het handteek enen aan tie Hoogere 
Burgerschool le Deventer. 

Groningen. De Gemeenteraad heeft afwijzend 
beschikt Op het verzoek vau de lirma Cranink en Co. 
te Brussel om afstand van een terrein voor de oji-
richling van een jianorni nagel rouw, omdat er op 
dit oogenblik geen geschikte gemeentegrond beschik
baar is. Wij betreuren dit besluit in geenendeele, 
daar voor het oogenblik meer dan voldoende gelegen
heid wordt aangeboden om een jinnorama te zien. 
Daarbij komt, dat eene dergelijke inrichting uitstekend 
moet zijn als die te Parijs om steeds de aandacht 
te trekken; z i j , tlie dc laatste tentoonstelling te 
Brussel bezochten, vonden daar vele panorama's, die 
uit het oogpunt van kunst weinig of geene waarde 
hebben en hel zou niet onwaarschijnlijk zijn, dat deze 
doeken voor een uitstajije naar Nederland bestemd zijn. 

Leeuwarden. De heer II. W . Peeters, op
zichter bij de gemeentewerken alhier, is benoemd 
tot hoofdopzichter der gerechtsgebouwen in Nooid-
Hollaird, standplaats Amsterdam. 

Middelburg. Gedeputeerde Staten van Zeeland 
hebben gunstig beschikt op een verzoek van de heeren 
J . Meulemeesier en Co. te Delfsbaven, om van den 
openbaren weg te mogen gebruikmaken voor een 
sloomtraindieust tussohen Brouwershaven, Zierikzee 
en Zijjie. Langs dezen weg heblien Schouwen en 
Duivelarid kans le geraken uil het isolement, tlat 
zich in* Januari weder zoo hinderlijk deed gevoelen, 
toen zelfs de stooinbootdiensl tusschen Zierikzee cn 
Catscheveer of Veere gedurende eenige tlagen ten
gevolge vau het ijs geheel moest worden gestaakt. 

— Tot directeur der Ambachtsschool te Middel
burg , tot welker oprichting onlangs besloten werd, 
z a l , naar men verneemt, benoemd worden de heer 
J. P. Ragut, vroeger rijksopzichter bij den waterstaat 

(Vod.) 
Utrecht. De Raad van Commissarissen der Maat

schappij : £en nationaal belang heeft eeu circulaire 
verzonden, om het jiubliek u i l te rioodigeu tot het ne
men van de nog niel verkochte aandeelen der Maat
schappij, welker ontstaan en doel nogmaals daar iu her
innering wonlt gebracht. Zij vermelden voorts, dat o.a. 
te Houten, Schalkwijk, Geldcrmalsen, Waardenburg, 
Ols t , Wijhe, Barendrecht, Zwijndrecht, euz. in 
ruime mate geschikte gronden gevonden zijn, zoo 
zelfs, dnt in een enkele streek een hoeveelheid beste 
grond aanwezig is, om een boomgaard van meer 
dan 800 hoogstambooineii te planten , waaronder dui
zenden aal- en kruisliessen geplant kunnen worden. 

De Vennootschap nam zich dan ook na het be
doelde onderzoek voor, om duizenden boomen van 
een zelfde soort te planten, namelijk ran die soorten, 
welke op de buitenlandsche markten steeds goeden 
aftrek vinden, en daardoor in sommige streken van 
ons vaderland aanmerkelijk tot de volkswelvaart bij 
te dragen. Aan dit voornemen is reeds een begin 
van uitvoering gegeven. 

Voor ons land is deze onderneming iets nieuws, 
maar er bestaat geen enkele reden, waarom deze 
poging niet evengoed zou slagen als in het buiten
land , waar zij reeds veel voorkomt eu tot hoogst-
belangrijke uitkomsten heeft geleid. Te eer zal een 
goede uitslag verkregen worden, uu gebleken is, dat 
er gronden zijn, uitstekend voor dat doel geschikt. 

Bij de oprichting der Vennootschap werden de aan-
deelen oj> honderd gulden gesteld, en bepaald, tlat 
de storting zou geschieden in termijnen van hoogstens 
twintig gulden per jaar. 

Daarop hoopte men eene talrijke deelneming tc ver
krijgen, welke aldus binnen het bereik van bijna ieder
een zou liggen, omdat geldelijke bezwaren niemand 
behoefden terug te houden. Alen was te minder be
ducht voor een ongunstig resultaat, omdat dc renta
biliteit dier aandeden vrij zeker is. Zeer waar
schijnlijk zullen deze later niet onltclungrijke rente 
trpleverou, wanneer na eenige jaren de beplantingen 
vruchten gaan afwecjieii. 

Maar ai kon dan ook de Vennootschap tloor veler 
medewerking totstandkomen en eeu werkzaamheid 

ontwikkelen als werd aangeduid , 080 algemeene deel
neming werd nog niet verkregen. 

Pe Raad vau Commissarissen bestaat uit de heeren: 
A. Koster Mzn. , te [loskoop, |»resideiit ; .1. W . It. 
Gcrlach, te Utrecht, vice-president: H . Cojiiju , te 
Groenekan, wd. Directeur; J. A . de Zwaan, te 
Utrecht, secretaris, en 10 anderen. 

's Hertogenbosch. Ter voorziening in de va
cature, ontstaan door het overlijden vau den oji-
zichter van den provincialen waterstaat II. van Zon, 
te Oss. z i jn . blijkens een iu dit nommer voorkomende 
advertentie, door Gedeputeerde Staten dezer provincie 
sollicitanten van 20 tot 30 jaar Opgeroepen tot 
deelneming aau een vergelijkend examen OJI den 5den 
April e. k. De jaarwedde bedraagt / 1000. Zij 
die bet diploma van civiel ingenieur bezitten, zijn 
van het examen vrijgesteld, en voeren , ingeval van 
aanstelling, den titel vau provinciaal adjunct-
ingenieur. 

Zwolle. Onder leiding van den heer W. U. de 
Jong , van Bolsward, werd Woensdag te Zwolle de 
18e algemeene vergadering gehouden van tie schip-
|iersvereeniging Schuttcvaer. 

Vertegenwoordigd waren tie afdeclingen: Amster
dam, Apeldoorn, Assen, Bolsward, Dedemsvaart. 
Eukhuizen, H oogeveen, Jou re, Smilde, Sneek, Zwart
sluis en Zwolle, vele tjetnngvlcdhwiJen mwudea dettie 
vergadering b i j , waaronder de heeren Mr. Oldeo-
luiis Oralama, Mr. Van der Feltz en A. Baron van 
Dedem, leden der Tweede Kamer, en Mr. Carsten, lid 
der Eerste Kamer; deze laatste hoofdzakelijk, om uit 
den [iraciixheii mond der sehijuMrs de wenschelijk
heid te vernemen, om bet Zwolsche Diep volgens 
de meerderheid der Staatscommissie te verbeteren, 
en levens bet bezwaar aan te hooien tegen het plan 
van tien Minister: het maken van een kanaal dooi
de Goot. Algemeen is tot het eerste besloten. De 
Voorzitter gaf verslag van het afgeloojien jaar en 
bracht ten slotte ruim 50 nieuwe voorstellen ter 
tafel, allen verbeteringen inhoudende voor de sclnji 
jierij. De rekening sloot met een batig saldo van 
ji. in. f 100. Aan het diner namen een 25tnl 
leden deel. Verschillende toosten aau Koning en 
Koningin enz. gewijd, werden telegrafisch gezonden 
eu beantwoord. 

Leiden. Van de 47 [«euvelen bouwgrond, ont
staan door de demping van de Binneinestgracht, 
langs bet plantsoen alhier, ter grootte vau ongeveer 
00 aio, zijn, behoudens nadere goedkeuring van den 
Gemeenteraad, 20 jierceeleu verkocht geworden, als 
10 are en 12 centiare ad / 3.10 eu 23 are en 84 
centiare a ' 3 . 9 0 perU*, makende tezamen/ 11,010. 
De overige perceelen zijn opgehouden en zullen 
waarschijnlijk later nogmaals te koop worden aan
geboden. 

Gouda. In de o|> 1 Februari gehouden verga
dering vau tien Gemeenteraad wenl, oj> voorstel van 
Burgemeester en Wethouders, den heer A. Kajiltjn 
te Woerden concessie verleend voor den aanleg en 
de exjiloitatie van een stoomtramweg vau Bodegra
ven, langs de Ifeeuwijksche brug, naar Gouda. De 
concessional is zal binnen eene maand na dagteske-
ning der vergunning zich moeten verklaren of hij de 
concessie aanvaardt. 

Breda. De algemeene vergadering van het Na
tionaal Leilei'-lndustrielionil zal dit jaar bierteistede 
gehouden worden op Maandag den 14en Maart e. k, 

— liet suitionsemplueciiicnt /al van het hoofdge
bouw tot de rivier tie Mark verbreed worden, in 
verband waarmede dc bestaande toegangsweg ver
schoven moet worden. De gemeente zal den weg 
met bejilanting en gasleidingen verleggen en geniet 
daarvoor eeue tegemoetkoming van f 8000 van den 
Staat. 

Tilburg. Nadat het Gemeentebestuur sedeit ge-
ruimen tijd in onderhandeling was geiteden mei de 
besturen van Oisterwijk eu Iferkel-en-Enschot, ten
einde in overeenstemming le geraken betreffende de 
verbetering van de rivier de Lesje, waarvan de kos
ten door den hoofdingenieur vau den Waterstaat in 
Noord-Brabant oj> ƒ 1 8 , 5 6 5 waren geraamd, zonder 
nochtans tot ecu ge wenscht resultaat te komen, is 
eindelijk door deu Gemeenteraad alhier eene defini
tieve overeenkomst mei gemelde betrokken besturen 
goedgekeurd, waarbij is vastgesteld, dat, rekenende 
op eene vermoedelijke provinciale subsidie van 30 
[n-,t., Tilburg 65 pet., Oisterwijk SO j>et. eu Berkel 
15 [iet. in dc kosten zullen bijdragen. 

Vlaardingen. Door tic heeren A . Knottenbelt 
eu Vau der Linden van deu Heuvel wonlen jiogiu-
gen gedaan ter bespreking van den aanleg van een 
stoomtramweg tusschen Vlaardingen en het station 
van het Hollandsche spoor le Schiedam. 

Hoewel het jilan nog oj> verschillende bezwaren 
stuit, is dc wenschelijkheid van een stoointrumver-
binding algemeen erkend, vooral omdat tie Slaats-
spoorlijn zich steeds laat wnehteii. Men schat het 
benoodigd kapitaal op ongeveer ' 1 5 0 , 0 0 0 . Er is 
nu een commissie van 4 leden gekozen, om met de 
Voorstellers te trachten deze zaak tot statui te 
brengen. 

Veghel. Door tien heer .1. van Hasselt, tc Bot
terdam , is concessie aangevraagd voor den aanleg 
van een sloom train van hier over St.-Oedeinode, 
Schijndel en St.-Michielsgestel naar Vught , iu 
aansluiting aan deu gceoncessioueerdeu tramweg 
Vught—'s-Hert ogen bosch en 's-Hertogenbosch—Hel
mond. 

\aiikinnliiriiiiEi'n van .Unbesleiliiigfii. 

Maandag, I l'ehr. 
Kalium, le 12 uren. door hurg. eu weth. v.m Kollu-

merl;md-eii-Nieii\vkruisland : de levering van 800 M 3 grint. 
'<-H«| t , te \2 uren. door het ministerie van koloniën: 

de levering van den metalen bovenbouw van 34 bruggen, 
ten dienste der Staatsspoorwegen oji Java. 

M-ihiue, te i uur, door burg. en weth.: het riolesren 
en borstraten van de Barents- eu Ver lengde-Hugo-de-
Oroolstniat. 

AntHtcrSam, te 1>. uren. BOOT de I loll. IISSISII SnOOt 
wegmaats*-hamlij, in (let Vosje: Hcstek no. 210: 1*0 ge
goten-stalen punt- en hartstukken; llestek no. 211: 182 
stalen toiigbewegingen voor gewone en Kngelsche wissels; 
Bestek DO. 209: 894 tons stalen Spoorstaven en 110 tons 
erbinduigsijzer; Bestek UO, 208: 14,200 eikenhouten 

dwar-hggers. 472 M-1. eiken wissel hou ten; llestek IM. 212: 
hei uitdiepen, verluwden en schoonmaken vnn bermilOOten 
tusschen Amsterdam eu Itnttenlain. iu l jierc. Inl. hij 
den hoofdopzichter, te a-Hage en hij de opzichten van 
den weg te Haarlem. Vogelen zang. beiden en Delft. 

\iii-ienl.ini te 2 uren, door den architect .1. Servais: 
het vcrlmiiwcn van 2 pakhui/en op de Muidergracht. 2 eu 
8. vour rekening van M. J. de Heer en II. Maijkels Az. 
Teekeningen liggen in hel Café-Plantage. 

Hemelen . te 2 uren, door het gemeentebestuur : het 
veranderen en bijhouwen aan de school en ouderwijzers-
woning en hei leveren en jilautscn van schoolmeubelen enz, 

Xevcnherten . door bei g meeuteliestuiir : de levering 
van 40.000 iiioudklinkers, legen 25 Maart; 200 M 1 goed 
gehorde ondernoodsBTttt, tegen 1 Juni. 

• las te*; , % rrfcr. 
Haarlem, te 10 uren. in De Doele: hel maken van 

afscheiihtigen op het kazerneeringsterrein aan de Klever-
laan Inj Haarlem. Inl. op het bureau van don oer-taanw. 
ingetii , Ftipperdaparfc II. Kaming ƒS90O. 

'•-Batteli, te 10 uren, door hurg. en weth: In. het 
slechten van gedeelten der vestingwerken Itisscheii het 
hiiskruilinugazijii hij de Wever-plaats en bastion Vught, 
benevens het mei de daarvan voorhanden komende grond-
specie ophoogen van hel Nachtegualslaantjo eu van het 
ten oosten duuruuiigclegcn terrein: 2n. het vernieuwen 
vau hel bovendek der hrug in di'ii toegangsweg naar het 
spoorwegstation: 3o. het leveren van 48.000 stuks Grés-
k u voor de straten en Jfi.uno sinks idem voor de trot
toirs: 4o. hel leveren vau 190 M' hanl-toeiicii trottoir
banden. Inl. tij den gemeeiilearcbilect. Hilj. iuz. 7 Kebr., 
voor 12 uren. 

¥aar«rheten . Ie 12 uren, door hurg. en weth.: lo. de 
v. i hoiiwiug van de gemeentescholen: 2o. het restaureeren 
vim dei. mie n. lol. I.ij den architect W. C. 
Mulder. Hooigracht 118. te Leiden. 

•-Hage. te 1 uur. door hel miuisierie vau financiën: 
het onderhouden van- eu het doen van eeuige herstel
lingen aan de gebouwen op het Buitenhof, té 's-Hage. 
waarin gcveslL'd /.ijn de kantoren van de hypothee ' i i 
bel kadaster, ged. SI, 'K2 eu '88. In), bij den ingenieur-
architect voor de I.andsgcImuwen. te "s-Hage en den hoofd
opzichter J. A. Weitdierg. Aanw. 7 Kebr.. te 10 uren. 

l l r t r l i t , te 2 uren. door de maatschappij lot e\pl. van 
Staatss] mot-wegen, aan hel rent raai bureau: het omhoog-
brengen van eenige gebouwen en inrichtingen en bet 
verrichten vai nige andere werken op hel getneen-
schappclijk station botterdam. Inl. bij den soctieiiigenietir 
lo botterdam. 

RlewwoMa. (e 8 uren. in het gemeentehuis • het her
bouwen der afgebrande lieliiiizing en schuur van M. Wolt
huis bij de Scl vo-klap. 

Lan i-lillr- -Munnekebtirrn . bij S. S. Kok: hel af
breken van hel oude buis en het houwen vaiieene nieuwe 
schuur voor d ven S. S. Kok. te Langelille. Aanw. 
dagelijks op het terrein, 

\\<M'll-ila- , W I i-li r 
*rtiei penl--«-. te 11 uren. door het bestuur der water-

keer mg van bet cal. watersehap S-herpenisse, in het 
lokaal hij Klenluus: het verdedigen van den onderzeeschen 
oever door bezinking eu steenbestorting aan de water
keering van het gerioeuide cal. waterschap. 

Vllage, l " 12 uren. door het uiiuisterie vau water-
slaat enz., ten dienste der Staatss]HHH-W.: lo. bet maken 
van de aardehaan. de kuu-twerkeii. den bovenbouw, de 
overgangs- en eenige andere werken, van den spoorweg 
Tiel -Kesti-ren. Iul. hij den ii-r-taanw. ingenieur te 
Gorinchem. Kaming 1888.00(1: 2a. hel makeu van ge-
Imtiwen ei uige ati-lere werken op de halton Hommen 
en Valburg. Iul. bij deu hoofd ingen ie nr. te Arnhem. I.'i-
uiilig / Hia.ViO. 

12 uren. 'loor burg. en weth.: liet. 
iho.ll aau bet Kerk|iad. Inl. Inj de 
It en Ntetaad. te Arullelu. 
door liet gemeentebestuur : iteaan-
de HoblM'ina- en Kciuhrainlt-irateii. 
1 uur, door burg. eu woth.: hel tot 
au 2 lokalen iu bet raadhuis. Aauw. 

»i-fi-rviiiirl , Ie 
bouwen van eene | 
architecten Van Oen 

« - l l a K r . te 1 uur 
leg vai ti riool iu 

l lrir-liatrn, Ie 
secretarie Inrichten i 
7 Kebr., Ie III uren. 

samen. door den i cbitecl A. Ilreunissen Tro-i-l. 
het bouwen van een beeieubuis i 

De 
lloele 

Nieuwe Kade. 
I to iKler i l - 10 l>l>r. 

Iloet l m IM-III . te M ; uren, door bet liesliuit dei (iel-
dei-sche St-Minli-aiiiwegiiiaatsebaiijiij. Inj \V. Wolsink: de 
levering vau ongeveer 20.000 -tuks halfronde en vierkant-
bezaugde eiketiholileu dwarsliggers. 

ftehablrmm, to 8 uren. bij J. I', de Buy: bet af
breken van een woonhuis en het bouwen vai tie he-
waarschoot mei woonhuis, llestek ligt liij 1'. K. lioniua. 
Aanw. 8 Kebr.. te 10 uren. 

Baarn. te >'• uren. in de iiMaiii-atiez.ial vau (Jroolegoisl, 
aan het Station: bet bouwen mier school en onderwij
zers woning te Haam. voor het loraul-comitéde l'nie: "Ken 
sch.Mil met den hijliel". Iul. hij den architect Wienla, 
M.iniixk.ele io.->. Amsterdam, 

tcr-eki-, door don president ran bot Kolenbond: het 
vervoer, /onder leverantie, uit Kiihrott van p, tu. 7000 
III., steenkolen, in ichepefi van 4r> a G5 kanen. 

VrtJaOff, 1 1 l'rbr. 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bcstoeri het on

derhouden van het gebouw voor het prov. bestuur van 
Gelderland te Arnl van 1 Maart '81 81 Dec. '82. 
Aanw. 7 Kebr.. te 8 uren. 

I^raiilnjcrii, 'savouds fi uren. door .1. Dos. hij Groe
nendal: bel vcrtiuiiii'Tcti zijner behuizing. 1)82. inde 
IWIotraat. Inl. bij lie Groot li eu Wind. 

Ziiterili.B. IS l'rbr. 
IHnteUarS. te 10 uien, door burg. 

Dintelonrd eu l'rinselaud: de leverii 
zuivere grove midei lioudsgrint: 

Vlaarrflnzen. te 12 uren, door 
hel bouwen van een machiiielokaal 
ling der Overbrugsche jmlders a 
den boezem: 2o. bet ingraven en 
duiker mot dc daarbij behoorende 
vens het dempen en met cementen riolen Ie 
eenige slooten: So. h.-t veibreeden. verdiejmu < 

•Ie iivei'iirugsche példen 
le 10 uren. 

door het ministerie 
len chef vau het tei 
het leveren van ijn 

•s. ten dien-te van 

etb. van 
[ van p. m. 200 M 1 

borg. en weth.: lo. 
al voor de stoomliema-
iti den Slaperdijk nabij 
leggen van ' bouten 
werkzaamheden, betie-

weiilel. Aauw. S Fetit 
-Haze, te 1 uur 

aan het bureau van 
van de Rijkstelegraaf 
(••! n en isiilateiihagi 

M 111: 

au koloniën, 
uiM-b beheer 
-ii telegraaf-
sHijks over-

^leuwerherb Zeel.), ilnor bet bestuur van don |xilder 
0e Viei-Hatnieii-iu-Ouiveland. hij deu dijkgraaf K. Iloiiiiian: 
de levering vau 800 M 3 lerh.klsitgrmt, Ie leveieii voor 
80 Jutii '81. 

Lemmer. Ier secn-tarie van het waterschap Zeven-
(•rieteiiijeii-en-Stad-SliHiten: lo. het verbimgen en verzwa
ren van deu zeedijk, neven- de Teroclsterkolk, over de 
lengte van 775 M. Raming ƒ69,000: Sa bel verhoogen 
en verzwaren van eeu gedeelte zeedijk OJI Lainniertsoonl 
ton oosten vin de l.etuiuer. lang 4-'iOM. Raming J 12.760. 
Inl.: voor no. 1 hij deu Opzichter II. bulking, en voor no. 
2 hij dan opzichter K. S. van Audi inga. heulen te Lemmer. 

Haandag, IS » b r . 
Amsterdam, te 12 uren. door burg. en weth.: lo. 

de levering, iu 8 peix-eelen, van: hozaagdc en onbezoagde 
houtwaren, teer. nik eu smeedijzer, ten dieu-te der ge-
uieeuteworkeii. ged. '81; 2o, het gewoon onderhoud van
en het verrichten van herstellingen, ged.'81. aau: perc 1. 
sluis-en waterwerken en scheejivaartiiirichtitigeii. |wre. 2. 
riolen, waterplaatsen en vcrsrhvuttcrhakkcn: So. het ma
ken vau eeu gebouw voor model-apotheek eu laboratorium 
der gezondheidsleer, OJI den Klovetiiei-sbnrgwal. 

BaUwarS. hij den secretaris. .1. Hinkes. vun Wonsera-
ileels /iiidei7eei||ikeu : de levering van: ton -tuks grenen 
palen van C2 d.M. lengte, 400 idem vau 58 d.M. lengte, 
270 idem van 41 d.M. lengte. 180 idem van 851/, d.M. 
lengte: 20 -tuks zware. 20 -tuk- lichte en 20 stuks onder-
maatsche eiken gord ingen; 170 stère grove riviergriut. 

inn-r-funri , door het gen leen leb. >-tu ui'; de levering 
van SOU M 1 gcwasscheii riviergriut. 

n i i i - i i i c . i a Pane. 
Ilelfi. te 11 uren. iu den lt<dk. door het bestunr van 

deu llimgeu Abtsw Iscbeii |iol.loi : lo. bet atbreken van 
den watermolen, eu het reconstrueert-n der fondamenten 
tut eeu stoumgcmaal, met woning voor den drijver, enz.j 

•ii -tooinsi'heprad werk tuig 
laarvoor benoodigd. Inl. bij 

Aanw. II . Vrijenba 

Aanw. U l'ebi-.. 

2o. het leveren en stellen 
met ketel en tochch.mrci 
den ingenieur I' \ , Kor 
Kebr.. te 11 uren. 

Basheaa, le 11 uren. door het bestuur van den polder 
Middelburg, bij J. .1. van der Hie: het leveren en stellen 
van 2 st.mtiikctels. [nl. hij den anhitect J. Haul, te 
Zevenhui attt. 

AmnterSam, te 12 uren, <lo"r den architect J. V. vnn 
Wijk. in De Keiisgezmdheid! het boawen vau 
aan den boulevard te Niéuw-Zand voort 
te 12 uien. 

'a-Hage, te 1 uur, door hel ministerie van fuiaucieii: 
liet onderhouden van- en het doeu vau eenige her-tel
lingen aan het gebouw, waarin gevestigd i - het kantoor 
van de hvj«otbekeii eu het kadaster, te Maastricht, geil. 
'81, '82 en '8S. hit. bij den ingetiieur-architect voor de 
Land-gebouw te 's-llage en den lnmfdo]irichter l i . H. 
Wijndels de Jongh. te Amstenlam. Aanw. 10 K.dir., te 
9 uren. 

Leeuwarden, tc I uur, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: het 
vernieuwen van het /oeeimle vau het We-tei havenhoofd, 
behoorende tot de h ivenwerkeii van Lemmer, Aanw. 9 
en 11 Kebr. Kaming ƒ 18.360. 

Assen, te 1 uur. ten gem lehuize: de levering van 
120 stuks niciiwmudcl schoolbank 

's-Hate, te S uren. aan bet h 
Zoölogisch-ltotiiuisi-li Genootschap 
luiutiianswoiiiug en magazijn, Inl 

Nijmegen, le S uren. door di 
meente-gasfabriek en wuterleidi 
het maken var n ge mol solden 

het bouwen 1 

lm den I 

t Koninklijk 
i eene 
Ichter. 

a-houd. 
sadhuisei lo, 
rkuip: 2o. he 

maken en stellen van een ga-houder. Hilj. inz. uiterl. 
14 Kebr., ti' 2 uren 

H a l w I J k , door de commissie van beheer over den 
grintweg tusschen Hietgij/eiiburg en Wassenaar: het één
jarig onilerl I van dien weg Aanw. 11 l-'ohr.. te 10 
uren. te beginnen bij l'ietgijzenhuiy. 

Waenadag, IS l'ebr. 
'a-Hage, te 12 ureu. door het ministerie ran water

staat en/.: het maken van tie aanlehaan. kunst-en andere 
werken voor bet gedeelte I lo ugen-Ven ra v van den spmr-
weg Nij gen Vei.l.m. Inl. hij den hoofdingenieur, te 
Arnhem en den -ectieiiigenieui. le Nijmegen. Aanw. 7 
en '.I Kebr.. telkens te 10 uien. Kaming / ICU.000. 

Harlhigrn. te 12 uren. door het dijksbesliiiir der Vijf-
Heeleri-Zeedijkeii-Hiiiteiid.|k-. ui He Netlei lan.len: lo. het 
aanleggen wner -bi-ngl-miing. lang 128>/is u - '*" 
daarnevens verlitmgen en vei/waren van dim zeedijk, -leen 
33 wederszijds; 2o. idem cener steenglooüng, lang 58.35 
M.. en het daarnevens verhoogen en verzwaren van den 
zeedijk, steen 37. Aauw. 12 Kebr. te 1 uur. Inl. hij deu 
opzichter J. K. Posthuma, te Aunenom. 

Ziii.ll.ir.il . te } uur. dooi- burg. eu weth.: de verbou
wing van het Veerhuis, volgens teekening en bestek, dat 
len gemeentehuize ter inzage ligl. 

Leeuwarden, hij II. L. Baron ran Heemstra: het 
vernieuwen van do schuur c. a. in gebruik hij .1. Kaher. 
le Lutje wonde, Inl. bij deu architect J. Domna, te 
l.eciiwanlen. 

Ilanderdag. 17 l'ehr. 
Arnhem, te 1 uur. ten kantore dergeini'entelijke gas

fabriek: de levering van 6.630,000 KG. Kngelsrh,-gaskolen. 
Arnhem, le l : dooi' den burgemeester: het ega-

liseeren en verharden van de Verlongdo-Horlogsiiaat. de 
Vprleiigde-Ka-taujelaan en lot Dijkje. Aauw. 10 Kebr. 

Dardrerhl . le I uur. teu kantore vau de gasfabriek : 
de levering van ongeveer 70.000 HL. Eng. gaskolen. 

Vrijdag, IN l'ebr. 
Haage-rn-Lagr-Zwaluwe, te Ll uren, door burg. en 

weth.: bet bouwen van eene school met onderwijzerswo
ning in die geineer.te. mei de levering van het beu ligde 
scboolaiueilbleiiieut enz. Aanw. iu de buurtschap Onm-
nendijk, door den liouwkundigo K. K. Klevn. te Zwaluwe. 
8 Kebr.. te II uren. Raming ƒ16,300. Hilj. iuz. 17 Kebr.. 
vèér 12 uren. 

Ilinodag, SS l'ebr 
uur. door het Vllage, ti

et onderl lei 
I he 

hol do. 
..in linanlien: 

n eeuige ber-telliu-
I is bet kantoor van 
•ck. ged. '81. '82 en 

filter l l . Kokken*, ti

de liviKilheken eu lu-t kadaster te ! 
82. ltd. lui den iiigenieur-arcliib 
I won. Ie "-Hage en deu h.mfdop 
Zwolle. Aanw. 15 Kebr.. Ie 2 uren. 

Waenadag, SS l'ebr. 
Vllage, te 11 uren. door het ministerie van water

staat enz.: lo. het leveren vau voorwer|«e!i van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper en metaal, benevens het 
bezorgen van smeden eu werklieden tot het doeu van 
hei-stellingen aau de Kijks-stoom- en andere vaartuig 
iu gebruik hij het hugger werk len behoeve van de wei ken 
van de Merwede en Kill le prov. Zuid-Holland eu 
Noord-Brabant, ged. het tijdvak van 1 April'81—81 Maart 
"82. Aauw. l'J Kebr.: 2o hel verder oprui n van gnuiden 
van de Wilsumerpol of Zuiidwelle. aan tien nihteioever 
van deu Gclilorscho-IJsel. tusschen de kilometeiraaien l i l 
en 113, ouder Wilsiiui. in liverijsol. Aanw. 19 Kebr. Ra
ming /' 10,000. 

VHage, te 12 uren. door hel uiiuisterie van waterst. 
enz.: het leveren en verwelken van stort-teen. teu be
hoeve van de overbrugging van het Ho]l.m.l-ch Hiep 
het uitvoeren vau herstellingen eu vernieuwingen aau tie 
rivierwerkeii. gelegen aan deu noordelijken oever van hel 
Hollandsch Hiep. lot de overbrugging behoorende. mei 
bet onderhoud dier werken tot 1 Mei 82. Aauw. 15 en 
16 Kebr. Kaming f 46.900. 

Ilaellni'hem, le 1'/, uren. door bet bestuur tier Gel-
dersche Stoomtram wegmaatschapjtij: het bouwen vaneen 
stationsgebouw, altlaar. met kantoor, gnetlerenmagazijn. 
iijtiiigtoods, machint-reiiii-e enz. Inl. bij tien ingenieur 
iler Maatschappij T- H. I-.IIS-.II. Ikili-traal. te --Ilage en 
I.ij den directeur II. II. Knlbiiuk. te Doetinchem. Aanw. 
12 Fobr.. le 10' j uren. 

Balowurd, door kerkvoogden van de Herv. gemeente: 
het bouwen van een pastoriegehonw. Inl. bij tien archi
tect IL H. H. iet Ier bach. Aauw. 7 Kebr.. te 11 uren. 

Ilanderdag, 14 l'ebr. 
Vl lagr , te 11 uren, door lu-t uiiuisterie van marine: 

het maken van een woongebouw voor hel loodswezen te 
Holl.'i.N'l-hi.-. \anw. lo Kei II . Ie 12 uren. 

Ulnodag . I Maarl. 
Ilarllngrn. te 12 uren. door het dijkbestuur der Vijf-

Heelen-Z ii jken-Hiun lijk-. 
aanleggen eener steeligltmiiiu 
nevens verhtrngoit eu ver/ware 
il 47, uit te v.M'ien in '81 en 
•tav. Kui|ii'is. ouder Oo-terhit' 
10 uren. 

Leeuwarden. Ie 1 uur. <l 
terstaat enz., uan het gelmiiw 
stellen van rijzen schuttingen en hel doen van stroo- en 
licliuhfplantingen in de duinen op Ameland. Aanw. 23 
Kebr. naming ƒ3600. 

Waenndag S Haart. 
VHage. te 11 uren. dooi- het ministerie vau wateist. 

enz.: de uitvoering van graaf- r 
bovendeel der Nieiiw.-Merwe.le, r 

vun Rijks-ntot>mttiiggervaartuigeti, i 
ouderhoud dier vaartuigen lot en i 
26 en 28 Kebr. Kaming ƒ180,000 
dwarskribben ouder de geineend 
rechteroever van den Neder-ltijn. tusschen de kilometer 
raaien 2-3 en 24. Aanw. 26 Kebr. Raming / 19.800; So. 
tie uitvoering van eenige werken tol verbetering van den 
Goldersehe-IJsel, tusschen de kilometerruaieii 49 en 50. 
bij /uiten. Aauw. 26 Febr, Raming ƒ 16.420. 

VHage, te 12 uren, door bet uiiuisterie vau waterst. 
enz., teu dienste der Sl.iat-sp.mrwegen: het maken vau 
den onderbouw' eener gnmte draaischijf op het westelijk 
gedeelte van het centraal pet-oiieii-tation te Amsterdam, 
ten behoeve van .len sjmorweg N ieu wet liep —Amsterdam. 
Inl. hij deu eerstaauw. ingenieur, le Amsterdam. Aauw. 
22 en 23 Kebr.. telken- te 11 uren. Kaming ƒ 15.700. 

Uanderdag, S Maart. 
Waerdcn, te 11 uren, door burg. eu weth.: de ver

nieuwingen en herstellingen tier kade eu vleugel muren 
lungs deu Rijn. iu de bebouwde kom der gemeente, niet 
de daarnaast gelegen straat, bil. bij den geineoutohoiiw-
klllidige j . J. Wel-,uk. 

Vrijdag, S Maarl. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie vau waterst. 

edel lande 
lang 500 M.. eu bol tlaar-

i den z lijk, steen 44 
Iul. bij den opzichter 
Aanw'. 22 Kebr.. te 

i het 

- middel 
eu het 

•deeltolijk d. 
iet de bedien 
iet 31 Maart'82. Aanw. 

Sa bet Dassen vuu 5 
Arnhem, langs den 

enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: de voltooiing 
der verdiejiing van liet le pand vun lu-t Apeldoomselie 
Kanaal in Gelderland. Aauw. 26 en 28 Kebr. Ramiug 

ƒ 37,000. 
Waenadag, 1» Maarl. 

VHage, te 12 uren. doorliet miuisierie van waterst. 
enz.: het voltooien van het lijnpud langs den liukeiiiever 
van het Zwartewater, door verlenging van het bestaande 
gedeelte van 1065 M. Iienedcn de grensscheiding tusschen 
de gemeenten Zwollerkersjtrl en Geiiemuiden. of het te
genwoordig benedeneinde, tot de haven van (ieiieiuuideii. 
Aanw. 5 Maart. Raming ƒ8420. 

Op later le bepalen datum. 
Leeuwarden) het verf werk aan het koffiehuis lBoms", 

hij de kazerne, aldaar. Hilj. inz. bij R. Vermeulen, iu 
bouwmaterialen, aldaar. 

Atloop van Aanbestedingen. 
( .roii lngen. 22 Jan.: bet verhouwen van de behuizing 

van I*. Eikenhorst, onder liedeer van den architect .1. 
Woldnndorp: ingekomen 6 hilj., als: 
K. Beters, te Groningen. ƒ 1854 
I'. S. en J. Kuiper. i idem l 1779 
Ph. Hendriks » idem i 1729 
II. de Vries en Hiebeling. » idem i 1689 
D. S. I * i. J. I. -1 • . * idem » 1616 
l i . Dalmolen, i idem • 1380 
gegund. 

Vranlngen, 25 Jan.: liet houwen van een burgerwo
ning met bovenwoning voor mejuffrouw Diklimm. onder 
beheer van tien architect J. Woldendorp ; ingek. 13 l i i | -
jetlen. als ; 
J. v. tl. Meer. te Hrogehani, ƒ 7900 
J. S. Schiere. • Rottevalle. • 7262 
G. A. tie Ruiter, l (Imningen, i 699? 
Bh. Hendriks, • idem i 69no 
K.. W. Wietsema. • idem i 6880 
K. Rodei-s. i idem • 6848 
.1. en C. S. Kuiper. « idem « 6759 
H. S. Hidden*. i idem i 6560 
S. IJ. Jclt/ciuu. » idem i 6378 
I. Duvcrmun, •< idem 6325 
IL de Vries eu Hiebeling, » idem 6694 
T. Bol thuis. i idem » 6683 
J. v. d. Wonde en Stel, • idem • 5394 
gegund. 

hliMisti-rbiiini . 2(1 Jan.: het bouwen eener nieuwe 
behuizing met -t buurtje; ingek. 6 bilj., als: 
J. J. Snik. te Kloosterburen. J 3878 
K. Holt, " Hen Hoorn. i 8847 
I». Stuit. Leen-. I 8800 
.1. Bottema, • Kloosterburen. I 3650 
K. I». Keild a. » idem i 3618 
K. Holseher. i i.lem l 3525 
geg 1. 

VHamrh, 27 Jan.: het onderhouden vau tie gebouwen 
ten dienste van bet pmv. best. aldaar, ged. '81 '82: in
gekomen 4 hilj.. als: 
L. Hurken*. ' te •s-Bosch, ƒ 2000 
II. A. Dirk-, • idem • 1925 
K. vun Bout. • idem » 1870 
J. van l-erd, » idem i 1835 
per jaar. 

Haarlem, 27 Jan.: het onderhouden van liet gebouw 
van het prov, best. van Noonl-llolland te Haarlem, van 1 
Jan. tot en met 31 Dec. 82: minste inschr. was S. H. 
I'eijra, te Haarlem, voor /"1II8 js-r jaar. 

Harlingen. 27 Jan: het herstellen en gedeeltelijk ver
nieuw en van een gedeelte wulbeschoeiing; ingekomen '*> 
biljetten, . i ! , 
Y. Mooiman en L. Strak, te Harlingen. ƒ24110 
G Aiieiiia, » Midlum, • 1550 
.). I'osthuma, • Harlingen. •• 1474 
W. Hot ma en I'. Visser, » i.lem l 1398 
W.i l . Tb. Kerkhoven, » idem i 1384 
li. v. d. Zee, » idem - 1318 
gegund. 

VBaseh , 28 Jan.: hel maken van een bovenhuis iu 
een bestaand gebouw op den Hoogensteenweg aldaar, 
onder In-heer van den architect K. Goijaerts (te Tilburg); 
gegund aan Hnnnsnlasr, ts 's-Bosch, voer ƒ4199. 

« r a n l n g e n , 28 Jan.: het onderhouden van hel gebouw, 
liewoond door tien commissaris ties Koning- in de prov. 
Groningen en van liet gouvernementsgebouw te Groningen, 
ged. '81 en '82. iu 2 perc.: perc. 1, huis eomnuVaris .les 
Koning* iugek. 4 bilj.. als: 
J. Werkman, te Groningen. ƒ 1878 
.1. Toestaan, » idem » 1255 
II. J. Menge. i idem • 1240 
J. Wallenga, i llelpiiiau, • 1200 

(••re. 2. gou vemen leritsgolmuw ingek. 4 hiljeeu. als: 
J. Toe-man. te Groningen, ƒ 3650 
II. J. Meuge. i idem » 3350 
J. Wallenga. i Helpman. • 3125 
J. Werkman, • Groningen. i 3055 

Kralingen, 2S Jan.: het houwen vau een zusterge-
sticht mot annexe sch.mllok.ilen. onder beheer vau den 
architect K. .1. Margrv; ingek. Sl bilj.. als; 
II. II. Bende.-wellen. ' te Kralingen, ƒ 37.910 
L. Melge.-. « Scluedam, - 32,ooo 
J. van Andel. i Kotterdam. I 81,990 
W. Zwanevel.l. i -Hage, • 31.781 
Tom en Vau Bergen 

Henegouwen, i idem * 31.275 
M. Zaaijer, >• Rotterdam. » 31,125 
W. L. Helmer. * idem >» 81.000 
('. Hal -ti Zoon, l idem l 30.999 
N. do Hrij, » idem « 30.97& 
H. Stelwagen, • idem i 30.400 
J. v. .1. Loo, » Kralingen, > 30.100 
I'. Ikiwrs, i 's-llage. • 29,988 
C. Alkemade Jr., • No- ml wijk-1 finnen,» 29,983 
Gebr. I'ons, i Kralingen, » 29,650 
P. G. Winters en 

II. Lagerwaard, i idem • 29,500 
.1. van V W n n . » idem i 29.459 
A. Laiigejun. R idem - 29,450 
t \lhla-; i Wad.linksveeii, - 29.887 
I». Verbruggen. i idem i 29.292 
J. Lokhorst, i Kralingen. • 29.000 
Wed. Camesi en Co.. Rot ten lam. » 28.966 
i ' . I'. W. [lessing, » Gouda, i 27.999 
W. ti. Bilkes. 'i Rotterdam, • 27,900 
('. Hoovers, ii idem « 27.777 
.1. t'. G. tie Haan, i Kralingen, » 27,100 
II. v. d. Zonde, Kotterdam. » 27,066 
W. Zonneveld. I Kralingen, i 26.946 
I». Kings Jr., I Zantljmort, • 26,854 
K. v. d. Weijer. i Leid-chendam. i 26.777 
0. Gulliruinlseii. I Rotterdam. • 26.746 
J. van tiroeiiemlaal. I 1-oosduiiien, * 26,731 
gegu ml. 

Waapib, -s Jan.: Int bouwen van een pont- en tele
graafkantoor, met hijlevering der Iw-noodigdo materialen: 
ingekomen 7 bilj., als: 
(i. Temiielaars, te Waspik. f 10.685 
A. Michael. - I-onn-op-Zand. i 10.M5 
\V. Nieuweiihiiijzen, » Sprang. » 9,850 
W. A. de Jong. • Capelle. I 9.800 
.1. Meun, i Raamsdonk, • 9,784 
1'. I.eijteii, I idem i 9.225 
H. A. Dueée, I Tilburg, i 8,485 

Rallerdam. 28 Jan.: liet bouwen, leveren, beproeven 
en iii-werking-lu-engen van een ijzeren drijvend dniogdok 
aau deu linker-Maasoever, te Rotterdam: 

perc. 1 pare, 2 gecomb. 
A. fa i l en Co.. Darijs, ƒ 1.323,420 
John Cocouoril. Sera ing, 933,951 
.1. v. d. Made, Amsterdam, 925,000 
Thames Iron-Works 

(limited), Blackwcll, £ 75.300 f 44,300 
Nederl. Stoom luwt uiaat-

schapj.ü. Kijen.mrd, 870,000 
Gute llomiiing-hiitte, 

Obsrhaasen, 869,900 
Knioii Aclien-Gestdlschaft. 

Hortitiimd, ƒ 556,286 f 325.328 866.6IU 
Actien-Gesellschaft Har-

kort, Duisburg. 540,257 320,462 847.900 
F. Hoes en Zoon, 

Alblasserdam, 525,000 324,000 834,700 

Nir i jen, 28 Jan.: lo. het stichten van een bouwman*-
woning en gevolgen. Onder beheer van den tiouwkurnlige 
T. Lammers D.llz.; miuste inschr. wareu: 

timmerwerk, A. van (iameren, te Strijen, voor /"6137: 
metselwerk, A. Blok, te 's-Gravendeel, voor /4240: 
verf- en bi'hangwerk. .1. Verlioef, idem. voor ƒ 319; 
rietdekkers werk. G. v. d. Sijtle Az., te Strijen. voor füü. 
2o. idem van een dubbele arbeiderswoning en gevolgen; 

minste inschr. in massa was II. vau Trigt. te Maasdam. 
voor ƒ1880. 

Mehlplulden, 29 Jan.: het verbouwen van ecu woon
huis tot raadhuis, secretarie en hurgenieestorswoning: 
ingek. 21 hilj., waarbij 6 van onwaarde, al-: 
N. tie Hrij. te Rotterdam. ƒ 69SO 
('. Hal, ' » idem » 6800 
M. Zaaijer. i idem » 6606 
l i Vclteuaar, » Maassluis, . 6100 
IV Slot, » idem • 6090 
I). L Raatiw, i Vlaanlingen, * 5950 
E. Hlok, * Vlaardinger-Ambacht. « 5885 
1'. Voogd, i Maassluis, i 5780 
K. Dassman, • Vlaardingen, » 5777 
J. tie Baan, • Maasland. i 5740 
l i . J. v. d. Horst. « Rijswijk. • 5690 
E. II. Luxemburg, i Bi-lfl. * 5fiO0 
A. Kloot*. • 's-Hage, • 5576 
A. O. VOS, » Helft. * 5501 
J. II. Valk. » Rijswijk, » 4526 
gegund. 

's-Hage, 31 Jan,: liet onderhouden van de schoolge
bouwen, woningen en schoolmeiibeleu ged.'81; ingekomen 
8 hilj.. als: 

massa 
K. L. Groen.-wegen. ƒ 16.769 
W. Kranke, de scholen te Vllage. Al 1.000 

die te Seheveningen, 3,000 14.000 
Tom en Vau Bergen Henegouwen, 

de scholen te 's-llage, 13,998 
A. Kloots, als boven, 13,930 
W. P. Teeuwisse. de scholen te 's-llage, 10.600 

die te Seheveningen. 2.700 13.300 
K. P. de Haas. do scholen te Vllage. 10,782 

tlie te Seheveningen. 2,219 13.001 
,1. N.deSwart* Zn., de scholen te 's-Hage, 11.900 
Van Lith eu Van Ham, tlie Ie Seheveningen. 2.170 

Harlingen. SI Jan.: het bouwen van een nieuw woon- i 
buis met melkkelder, op de zathe nKooiflmie" onder 
Oosiereud Ier beheer vun tien architect A. vun der 
H : iugok. 7 bilj.. als: 
W. I.ldetiia. te Tirns, ƒ 7930 
II. T. Wijma, » Wommels, * 7245 
I'. It. Jnngema. • Oosterend. • 7114 
K. .lonkei-s. Ooster)itteu*. » 7070 
II. H. v. i l . Valk. • Cubaard. » RU96 
J. en A. Timminga, » Oosterend, i 0975 
T. D. Gaastra, i Hritsweiti, 0932 
gegu ml. 

rirrrl i t , 1 Kebr.: het verruimen vau de bestaande 
geulen en liet maken van nieuwe geulen ter plaatse van 
de doorlaathrug hij kilomoterpuul 45.153 iu den spoor
weg van l'ti-echt naar llokstel: ingek. 19 tiilj.. uls : 
A. S. Si:haaf-ma. te Harlingen, ƒ 18.700 
.1. Monster. • Strijen. i 18,400 
II. de Leeuw-eik, i Hardinksveld. • 17.91)9 
.1. Smit VII. " Werkendam, » 17.900 
W. K, Weijers. • Tilburg. • 17.490 
I. de Leeuw. DonIrecht. « 17.075 
11. Glaiideman-. Herlik i 16.880 
1'. Rijnder*, - Valkenswaanl, * 16.440 
L. Mol. Hetlel. • 15.987 
A. Willuert. • Bokstel. • 15.875 
J. van Lith, i Schijmlel. i 15,HiK) 
Tb. Verhoeven. i Deventer. • 15,000 
A. Kooijon*. 'i Netlerhemeit. 14.990 
.1. van Lith. i Empel, • 14,860 
1'. II. de Bekker, idem i U.oon 
J. van Oijen, « Nijmegen. •• 14,570 
A. G. Huijskes. • Bedel, * 14.444 
.1. (lillen,' | Grave, i 13.900 
G. J. van Erp, i hosmalen, i' 13.740 

Walergraarnmeer, 1 Kebr.: het leggen van de spoor
baan, met wissels en toebchooren, lienevens de kunstwer
ken, vun het gedeelte Am*tenlain—Muiden van den 
Gimiscl stoomtram: ingek. 23 biljetten, als: 
P. Leenders, te Utrecht, ƒ 87.606 
A. S. Schaafsma, i Harlingen, » 84,400 
J. II. braskamp, • Amsterdam, » 81.000 
l l . Heijink. • idem » 79,399 
H. van Hiiuren. idem « 78.200 
I'. van Kssen, •> llontrijk-en-

Polatien, .i 74,900 
W. Westerhof, i Weesp, « 71.171 
ht Dentckoin. .i Amstenlam. 67.500 
A. Helsen en P. vau Essen, » idem i f.fi.700 
J. H. 1. Ilaiiet eu J. Kous. * idem 66.6nfi 
I'. Westmaas, • idem • 60.(KHj 
.1. I'. Cuueli-seii. i idem » 65.863 
.1. II. Meekers, « idem 65 789 
c. Alberts, » idem • 62,700 
W. van Veereu, •> Wutergraafsiiieer. 61,'.HHI 
C. Hoogendooni, i Giesendam, » 59,700 
W. Aiuhugtshfor, • Amsterdam, i 59.619 
H. Jansen, * idem • 59,000 
T. Lanscr. •> Ztj]>e. » 54,221 
A. Lsmgejan, » Kralingen, * 48,765 
B. v, d. Weerden, » Auisterdaui, » 48.393 
K. Haasnoot. » Katwijk a'Z. eu 

G. L. v. tl. Drift, i Schipluiden, i iBflOQ 
K. Hollander, » Utrecht en 

W. L. Scnram, i Sliedrecht. • 47.000 
gegund. 

Vlei. 2 Kebr.: bet bouweu van een winkel- eu w.mti-
liuis, magazijn enz., voor G. .Ie Kok en A. J. van der 
Vivn, ouder beheer vau deu arehitect G. A. Schollen: 
ingek. 4 bilj., als: 
N. Wildeman. te Tiel. ƒ 24.999 
A. J. eu J. van Alphen. • idem i 23.890 
C . van Stuivenberg, » tlmmei-en, n 22.880 
E . van Zetten, » Tiel, * 21,210 
gegund. 

V E R K O O P V A N B O U W G R O N D . 
Den I*'"1 Februari beeft te Nijmegen de finale 

verkoop jdaats gevonden van 4.r> kavels geslechten 
vestinggrond, waarvan de inzet in N ° . 4 van dit 
WOntblad werd medegedeeld. Er wenien verkocht: 

a. butten de voorrnalige ïlczelpoort. 

Massa 1, 2 en 3 ad 5 A. 44 c.A. voor ƒ 1 1 0 0 0 . — 
• 4 en 5 • 8 • 17 i • » 5030.— 
D 0 • 7 • 3 • 4Ö i o " 5100.— 
i 8 s 9 • 3 • 19 i i s 4600.— 
. 10 * 11 s 8 s 26 i » » 3900.— 

Kavel 12 i I i S3 i D > 8065.— 
^ 1 3 i I i 63 i i s SfcSO.— 
i 14 i 1 s 65 s n " 1900 — 
« 1 5 • 1 i) 68 D • • 1950.— 

Massa 16 en 17 D 3 ii 44 » • t 38Ó0 .— 
o 18 • 19 » 3 i 35 » » p 3700.— 
0 20 > 21 t 3 u 32 i v D 3450.— 
1 IS i S3 i 3 i 36 i B P 3500.— 

Te zamen . . 38 A. 56 c.A. voor / 5 3 2 4 5 . — 

overeenkomende met gemiddeld ƒ 13.81 per centiare 

b. buiten de ,'oortnaltge Molenpoort. 

Kavel 1 ad 2 A . 51 c A. voor ƒ 4200.— 
9 • 2 s 84 • 

voor ƒ 
4000.— 

u 3 3 • 23 » » » 52(10.— 
s 4 i 2 • 14 1 0 .1) 2375.— 
• 5 • 2 i IS * 1) 0 2235.— 
s ti 9 i 2D B D • 2250.- -
11 7 s 2 s 20 » » 0 2320.— 

Kavel 8 ad 2 A . 19 c.A voor 2200.— 
i 9 > 2 s 07 » 9 3400.— 
ii 10 s 8 B 85 I I • 4700 — 
a 11 B 9 i. 7; B 1 :I.MIII. -
V 12 5 ii i n B B 6800.— 
• 19 B 2t; B Ii7 « S CI900 .— 
> 1 i 19 B 72 S • i;-.'ou. -
B 15 | 11 B 96 n B 7250.— 
> 10 B 9 • '.;{ » B 1700.— 
1 17 B 2 I 81 s 1 2:ioo.— 
B 18 B 9 | 38 B B I- 1S00.— 
B l!f » 2 » ;,ti B 1 2020.— 
1 B0 3 B 45 • • 2130.— 
I 21 :t B (ï 'i B 2305.— 
S 2J 8 B 65 'i B 2000.— 

Te zamen. . 1 H.a. 0 4 A . 83 c.A. v o o r / 85035.— 
makende gemidileld ƒ 8 . 1 1 per M - . 

Om voor de perceelen buiten de voormalige Mo-
lenjioiu-t een middelju ijs te bepalen , moeten de groote 
kavels, voor den bouw van villas bestemd en met 
name N " . 13, 14en l."i afzonderlijk beschouwd worden. 
Deze beslaan te tarnen 50 A. 70 C a . en bobben 
..[.gebracht / 27350.— , makende gemiddeld ƒ 5 . 3 9 
jier M 1 . Be antlere 10 kavels buiten de voormalige 
Molenjioort heblien de grootte van 54 A . 8 C n . en 
konden / 57085 gelden, overeenkomende met f 10.66* 
per Centiare. 

UIT K E E R I N G E N . 

I le S p o o r w e g m a a t s c h a p p i j L e i d e n — W o e r 
d e n betaalt over het eerste halfjaar 1880/81 aan 
de aandeelhouder- als voorloopig dividend f 3.50 op 
de aandeelen van f 240. 

De T w e n t s c h e s t o o m b l e e k e r i j te Goor keert 
over 1880 20 pC t uit. 

Vmoljr, der liericliten en M r i M H i i i m . 
B I N N E N L A N D . 

s - G r a v e n h a g e . lu de laatste zitting van den 
Gemeenteraad is door- Burgemeester en Wethouders 
het voorstel ter tafel gebracht, om gemachtigd te 
worden tot het voeren vun onderhandelingen met het 
Hooghecmiaadschaji van Delfland aangaande den aan
leg van een afvoerkanaal naar zee. 

Hoewel men algemeen met dc strekking van het 
voorstel bleek ingenomen te zijn, werden echter te
gen de grondslagen tier later met Delfland te sluiten 
•o.'i.-.-iih -f .-.-ui.-.- Iiedetikiuge bel mitlileri ge
bracht , voornamelijk met het doel om tie belangen 
der gemeente te waarborgen, alvorens tot het aan
gaan een definitieve overeenkomst over te gaan. Bij 
het wijzen op eenige bedenkelijke punten, in de 
grondslagen der overeenkomst gelegen, deed men 
Voornamelijk uit komen, dat het ojijiertoczicht van 
gemeentewerken. in strijd met de Gemeentewet cn 
hel geheele helieer van hel kanaal wenl in banden 
gegeven van Delfland. 

Met bet oog hierop verzocht een der raadsleden 
met aandrang, dat in deze niet gehandeld zou wonlen 
dan na behoorlijk advies van een bekwaam rechts
kundige, aan welken wensch zal worden voldaan. 

In overeenstemming met de hiërarchie der Staats
machten meende ecu ander raadslid, dat het de taak 
vau het Gemeentebestuur was, af tc wachten wat 
Dellland zal doen; maar dat formeel liezwaar werd 
niet beaamd, voornamelijk omdat het Hoogheemraad
schap iu de/e niet de belanghebbende is. 

Ken tier leden trad iu jirincijiieele In-schouwingen 
terug, in zoover hij de meening ontwikkelde, dat 
demping van grachten verkieslijker ware geweest dan 
tie aanleg van eeu ververschiiigskanaal. De burge
meester beschouwde demping van grachten slechts 
ah: eene verplaatsing van stank, zich daarbij beroe
pende oj) tie Prinsegiacht, waar de geuren, die 
vroeger uit het ougedempte gedeelte ojislegen, zich 
thans iu het nog apen deel tot groote ergernis 
dei' bewoners verspreiden. Bovendien zijn er hierter-
steile buitengrachten, die bijna nooit kunnen worden 
gedempt, tenzij de geheele vaart om tie gemeente 
worde afgesloten. 

Teneinde hel misverstand weg te nemen , alsof een 
afvoerkanaal uaar zee tot niets zou leiden, werd 
erop gewezen , dat de grachten te Leiden geen on
aangenamer! reuk afgeven, wanneer de sluizen te 
Katwijk geopend zijn. 

Met algemeene stemmen, np één na, verleende 
de Ituod de machtiging, om met Delfland onder
handelingen mm te knoopen eu daarvan aan den 
Minister van Waterstaat bericht te geven. 

— De ingenieur J . G , van Geudt Jtiu ' . , door 
het Jujiansche Gouvernement belast niet het tloen 
vau opnemingen voor havenwerken daar te lande, is 
den 21 Decemi>cr II. te Yokohama in den ouderdom 
van i7 jaren overleden. Keue longontsteking maakte 
een einde aau zijn werk/aam leven. 

— In ons nommer van 22 Januari II werd met 
een enkel woord gesjnokeu over tic brochure van 
den hoofdingenieur Dirks, inzake de Dottcrdamsche 
waterweg en drukten wij de hoop uit, het voorge
stelde plan iu een volgend nommer te kunnen be
spreken. Nu dit ontwerp in verschillende dag- eu 
weekbladen besproken is en daartegen van enkele 
zijden bedenkingen gemaakt wenien , die .nik weerlegd 
z i jn , vermceneii wij den belangstellenden te moeten 
aanraden de brochure en zoowel de artikelen, als 
de ingezonden -tukken in tie Nieuwe Dottcrdamsche 
Courant te lezen. De bezwaren tegen een kanaal 
Worden door den hoofdingenieur Dirks niet licht 
geteld, maar de ojdossing is voor hem niet twijfel
achtig als tie vraag gesteld wonlt: of geen water
weg voor tie 'diejistgaande schepen, öf sen kanaal 
met sluizen? 

— De heer P. N . Muller heeft iu de jongste G'inV 
aflevering een overtuigend en welsprekend betoog ge
leverd over de onbruikbaarheid van hel nieuwe Re-
geermgsontwcrji iu zake de verbinding vau Amstenlam 
met deu Itiju. 

De hoofdfout vau het nieuwe ontweiji ligt, volgens 
den heer Muller, iu de omstandigheid. dat de Minister 
uitsluitend het oog heeft gehad oj> tie vaart op den 
Bovenl l i jn , Iwpaaldelijk op Mannheim. De groolcry 
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D K O P M E R K E R — Zaterdag 5 Februari 1881. 

omweg, dien de schepen door het nieuwe Mcrwede-
kanaal zouden moeten maken, komt bij den Minister 
niet in aanmerking, omdnt hij dat tijdsverschil v a n 
S'/j uur te gering acht OJI het groote traject Am
sterdam— Mannheim. Deze ministerieele onderstelling 
is geheel uit de lucht gegrepen en bovendien onjuist. 
D c heer Midler toont met cijfers aan. dat verreweg het 
grootste deel onzer sehe|ieii niet tot Mannheim gaat, 
maar alleen den Beneden-Rijn bevaart. 

De vraag, ol de wensch van Amsterdam naar een 
werkelijk goede Rijnvaart verbinding een nationaal 
belang is of niet, wordt voor hen. die daarvan nog 
niet overtuigd mochten z i jn, op heldere wijze iu 
krachtige taal uiteengezet. 

D e Amsterdammers zijn inderdaad iu hun volle 
recht met de l>ewering, dat zoowel stadsbelang als 
landsbelang door deze wetsvoordracht meer worden 
geschaad dan gebaat. M e n oefene liever nog langer 
geduld zonder het einddoel uit het. oog te verliezen, 
inplaats van het onbruikbare wetsontwerp te hel|ien 

totstand brengen, en iverkoope nooit zijn eerstge
boorterecht VOOr dezen schotel linzen." 

Dit «geduld oefenen" is intusschen geenszins syno
niem met werkeloosheiil. leder doe liet zijne om deu 
Minister te overtuigen, uiet alleen dat deze voor
dracht niet voldoende i s , maar ook oio te verkrijgen , 
dat er een andere w.ml t mmWtjeboden, die aan recht
matige eu welgegronde verwachtingen kan voldoen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd vooi' Dr Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

IX o cl actio 
van genoemd Weekblad. Tot Vi*li«lnit*-itv»n«i n«*ic<'ti turen 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

m m 

Een Timmerman ™ Aannemer vraagt w n 

DEELGENOOT 
in zijne zaak, bekend met administratie en over kapi
taal kunnende beschikken. 

Brieven franco onder letter N Z Ë aan het A l 
gemeen Advertentie-Bureau V A N NI.1GH & V A N 
U I T M A K , Rotterdam. 

JBadpluat* -N ieuw Zantlvoort. 

AANBESTEDING. 
Namens zijn lastgever, zal de Architect .1. C. V A N 

W I J K te DOTTED DAM deu 15 Februari 1881 , 
des middags ten 19 uur, iu bet locaal K E N S O C Z I N D -
IIKIO aan het Spui te Amsterdam aanbesteden: 

Het bouwen van een Villa aan den 
Boulevard te Nieuw Zandvoort. 

Bestek en teekening zal ter inzage liggen aan 
genoemd locaal den 10**, l l 4 * en IS*» Februari van 
10—2 uur. 

Photographien der teekeningen zijn verkrijgbaar 
a ƒ 2 .— per stel en bestskkan a ƒ 1.— per stuk 
van af Maandag 7 Februari bij deu Boekhandelaar 
G . T . BOM. Ka l verstraal en bij den Makelaar M E N N E . 
Verlengde Vondelstraat N " . 4 te Amsterdam. 

Aanwijzing zal geschieden te Zandvoort Woensdag 
9 Februari ten 12 uur in het Hotel von Kuufmami. 

Dc billctten moeten worden ingezonden volgens 
Artikel 9 van het bestek aan het locaal I E E N S O B -
ZINIUIF.II>'' , Spui te Amsterdam. AANBESTEDING. 

Op Woensdag '23 Februari e. k . , des middags 
ten half twee are, zal door of namens het Bestuur 
der Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij 
te Doetinchem, 

worden aanbesteed: 
Het bouwen van een STATIONS-GE

BOUW aldaar, met Kantoor. Goe
derenmagazijn, Rijtuigloods. Machi
ne-Remise, enz. 

De teekeningen en het bestek liggen, vau af 15 
Februari e. k., ter inzage bij W . W O L S I N K te 
Itoetinehetu. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen, 
bij den Ingenieur der Maatschappij T. H . K U S S E N , 
BaJJstraat 84 te 'sHoge, en bij den Directeur der 
Maatschappij II. II. E R D B R 1 N K , te Doetinchem. 

Aanwijzing in loco zal geschieden, op Zaterdag 
19 Februari, des namiddags ten \ \ ure, uitgaande 
van W . W O L S I N K . 

Tegen betaling van f t ' 2 .50 , zijn bij den Inge
nieur en den Heer Directeur, op franco aanvrage, 
copien der teekeningen met bestek verkrijgbaar. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag 10 Februari e. k . , des middags 

ten half twee ure, zal door of namens bet Bestuur 
der Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij 
te Doetinchem, ten huize van W. W O L S I N K aldaar, 

worden aanbesteed: 
De levering van ongeveer 20.000 stuks 

halfronde en vierkant bezaagde eiken
houten DWARSLIGGERS. 

Bestekken zijn van af 5 Februari c. k . , ad f \ , 
verkrijgbaar bij den Directeur der Maatschappij te 
Doetinchem en by den Ingenieur T. i I. B U S S E N , 
Hallstraat 84 , 's Hage, alwaar tevens inlichtingen 
te bekomen zijn. ^ 

Aanbesteding. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ADNIIEM zal 

Donderdag 17 Februarij 1881 , 's namiddags I ure, 
in het openhaar ten Qemeentenuixe aanbesteden: 

Het EGALISEREN en V E R H A R D E N 
van de Verlengde Hertogstraat, de 
Verlengde Kaotanjelaan en het Dijkje. 

Aanwijzing Donderdag 10 Februarij n. s., 's voomi. 
I l l inn , bureau Publieke Werken. 

Teekeningen ter inzage; bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

gevraagd voor den bouw eener kleine s t o o m b c 
maling en een paar woningen in Duitsch
land Al-leen degenen die bewijzen kunnen zulke 
werken reeds uitgevoerd te hebban en goed theo
retisch en practisch gevormd zi jn, worden 
verzocht met opgave van voorwaarden zich tc adres
seren met franco brieven ouder No. 06 aan J . S. 
.1, DS JONGH W.J .Zn . , Kantoorboekhandelaar, Ko
ningstraat, Arnhem. 

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 zullen op .Maandag 14 
Februari 1881, te 12 oren des middags, op l ie t 
Raadhuis, in het openbaar en bij enkele inschrijving 
iu 8 perceelen, doen aanbesteden: 

.1. Het leveren van bezaagde en on 
bezaagde Eiken, Greeuen, Vuren en 
Dennen Houtwaren; Teer, Pik en 
Smeedijzer ten dienste der Gemeente
werken . onder beheer van den Wet
houder belast met de Publieke Wer
ken der Gemeente Amsterdam , ge
durende het jaar 1881. 

ll. Het gewoon onderhoud van — en 
het verrichten van herstellingen, 
gedurende 1 8 8 1 , aan: 

K K U S T E P C R O B U L . 
Sluis- en Waterwerken en Scheeps

vaart-Inrichtingen. 
rwBBDi ranc B U L . 

Riolen. Waterplaatsen en Verschwa-
terbakken. 

C. Het maken van een GEBOUW voor 
Model-Apotheek en Laboratorium 
der Gezondheidsleer, op den Klove
niersburgwal. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente tegen 
betalblg van ƒ 0 . 3 0 voor de sub a, f 1.00 voor de 
sub b cn f 2.00 'met bijbehoorende teekening) voor 

de sub c genoemden. 
Nadere inlichtingen worden gegeven voor die sub 

a cn c ten kantore van den Stads-Architect op bet 
Stadhuis, Kamer No. 101 , en voor die sub 6 bij 
den Stads Ingenieur, Kamer No. 9 2 , des voormid
dags tusschen 10—12 uren. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, V A N T I E M I O V E N . 

29 Januari 1881. Da Secretaris, 
D E N E U F V I L L E . 

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

de Holt ti II tl.sche 'i'tiiii. 
Groote B i c k e r s t r a a t 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 bukendü typen 

en reparation aan liestaanile K E T E L S worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd cn uitgevoerd. 

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 , CORRI
D O R S , WARANDA'S, enz., alsmede R E K L E E B 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 Mow £ ('". 
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. J. OOR. 
Firma A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven S°. 02 en Jufferstraat N". 56. 

R O T T E R D A M . 

De G E D E P U T E E R D E S T A T E N der Proesaoie 
NOORD-BRABANT brengen ter kennis, dat op 
Dinsdag den 5cn April e. k. des voormiddags 
ten tien ure, in bet Gebouw vun het Provinciaal 
Bestuur te 's-Hert ogen bosch . zal worden overgegaan 
tot het houden van een vergelijkend examen Ier lie-
noeming van een OPZICHTER van den Pro
vincialen Waterstaat, niet jonger dan 20- en 
niet ouder dan MO jaren, op eene liczoldiging van 
f 1000 per jaar. 

Zij die verlangen tot dat examen te worden toe
gelaten , moeien zich len dien einde vóór den 20 
Maarl e. k. bij gezegeld verzoekschrift wenden tot 
deze Vergadering, onder overlegging van: 

l o . de geboorteakte. 
2o. een bewijs vnu goed gedrag, afgegeven door 

hel hoofd van het Bestuur hunner woonplaats, en 
3o. eeu door een geneesheer afgegeven gelega

liseerde verklaring, teu blijke. dat de Cuiididnat is 
van een gezond lichaamsgestel. 

Het programma, dat tot leiddraad zal strekken 
bij lu-l afnemen van het examen is vervat iu het 
Provinciaal Blad No. 10 van 1873. op aanvrage 
verkrijgbaar ter Provinciale Griffie van Noord-Brabant. 

Z i j , die in hut bezit zijn van een diploma vau 
Civiel-Ingenieur zijn vrijgesteld van het uileggen van 
examen en hebban, in geval vau aanstelling, den 
titel van Provinciaal Adjunct-Ingenieur. 

'S-ID:RTOÜF.NIIOSCII , 27 Januari 1881. 

Dc Gedeputeerde Satcn voornoemd, 

P. J. BOSCH V A N ÜRAKESTEIN. 

De Griffier, 

V A N C O O T H . 

Aanbesteding. 
HET B E S T U U R V A N BOT K O N I N K L I J K ZOi iLO-

GISCH B O T A N I S C H GENOOTSCHAP T K 'SGRA
VES ll AH E, is voornemens op Dingsdag den 15 
Februarij 1881 , des namiddags ten 3 ure, ten burele 
van het Genootschap 

aan te besteden: 
Het bouwen van eene Tuinmanswoning 

en Magazijn, 
waarvan Bestek en Teekeningen in voornoemd lokaal 
ter visie liggen. De Bestekken zijn aldaar li f I .— 
te liekotneu, terwijl inlichtingen worden gegeven 
door 'Irn bouwopzigter iu loco. 

B. HOLS HOER, te Arnhem. 
Z i l v e r e n . H e d n l l l e v o o r W a t e r -

pitta-1 II N t r u m e n t e i i . 
tHJ9. I loof f f t t e o i i d e r M C h e l d l n a ; v o o r W a 

t e r p a * - e n H o e k i i i e e t - l i i M t r u i n e n t e n . 
Voorts: EQUERRE8, B A K E N S . M E E T K K T T I N -

G E N , PASSERDOOZEN, enz. enz. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- cn Zinkwerken, Rotter

dam , OoUjdacbe Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en Didië van dc zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE I . . A N G L E . 

Zie De Opmerker van 30 Oetober en 13 No
vember l l . 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 
i 

i v i i I l l l lü iX 
N a i u u r l . Asphal t n i l 

A M S T E R D A M I^ffg W V A L HE TRAVERS 
HeUireH X . .ï. •. . A~l . BSties"*.. •" ZWITSERLAND 

Gerompriiiieerde ls|iliali\M-i:i-ii en ilito Dnrsrhvlnemi. 
Werken in Asphall-Masliek voor Trottoirs, Skatins-liinks, Moulvloeren, Kelders. 
Kuil- en Rrgi-lbaiieii, Winkel- en Masaz|jnvloeren, l laii ïni, Veranda's, llriig- rn 

Dakbedekkingen, Itelon-I'iiiiileeriiiiieii, Slallen enz. enz. enz. 
Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Gcraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlicht ingen omtrent het leggen vau Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 

aan het Kantoor der fabriek, Beltweg S , Amsterdam. Dc Directeur, 
W. PATON WALSH. 

MAGAZIJN VAN TEEKENBEHOEFTEN 
V O O R B O U W K U N D I G E N . 

C A L Q U E E R L I N N E N Prima kwaliteit, axprestefijk vervaardigd en met 

mijne Firma voorzien. 
Alle soorten Teckenpapier van CARL SCHLEICHER & SCliüLL te Duren, waarvan voortdurend de 

monsters in verschillende tijdschriften voorkomen, zijn bij mij te verkrijgen voor dezelfde prijzen als 
daarop staat aangegeven. 

T ü . J. DOIIIII:, 
UT11EC1IT 

Voorstraat 5 0 2 , 503. 

Sx>ocl«.lltoit 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere I N S T R U M E N T E N 

voor Ingenieurs, Arch i tec ten , Landmete r s , 
Teekenaars , enz, 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEIN. 
A l«*«Mii«h«'ii Depot 

D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

IWU\ TE FElu'MES. IR.WklllJk. 
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 70 Rotterdam, alwaarook 
vcrkrijgiuiar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sariegiieiiiiues). 

LOUIS GOFFIN & C,E~ 
AVENUE ROOIER 28. 

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

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

P A R K E T V L O E R E N , 
V I L L E R O V « BOCH. METTlaCrl 

BOCH Frèrcs. «UUBEUCE 
HUNTON, HOLLINS * C°, S T O K E 

by de *l l l l ) | l l l l "|MI||T|—* cn llrpötnoitders: 
D E L I N T & C . Haraur'bM 7, Rotterdam. 

i i 
j 3 

H O L L E M E T S E L S T E E N E N 
g [ P R O E I U L S T E E N E N 

~ ) T R O T T O I R S T E E N E N 
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wonlen lot concurreerende prijzen gemaakt aan de 

Steenfabriek van 
.1 H K I . U K H P z . , !>(.< k u i l . 

Aannemers-Materialen 
4 Heimachines. Systeem MORR1SSON met of 

zonder schip. 
3 Stoom mortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkoeten. 
Heimachines voor Hol l . Stelling. 
1 Stoom tras molen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

fcf' water per minuut (3 a 4 M . hoog opvoerende). 
K a l k l o o d s a n 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
party dennenhout cn paaleinden, te bevragen bij 

L. J. van den STEENHOVEN, 4V Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam. 

FlIIIIIEh DE IIOLLWUSCIIE IJSSEL 
I I E J O I C I H & c ° . 

C i v i e l - l n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o r a b a g g r e r m o l e n i in hout- of 
ijzerconstruetie, voljreins ei^en ay.teeni, eresehikt voor elke diepte en o|dtronfrst vnn 150 tot '2000 M s Dar 
werkiliur. en verder S t o o m w t , i 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 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 - eu B r U K C O n . t r u c t i é r . enz. 

t ïcdrukt bij G . V V . van der Wiel & C " . te Arnbeui, 

Zestiende Jaargang. N*. T. Zaterdag 12 Februari 1881. 

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 aboinc-iiu'iit Wlraa^t voor het biuuculand ƒ1.nij per | maanden of 
«el bij Voorn it bet üli ug zet gulden per jaar. Af/ouderlijke uuiiuncrs bij vour-
uitbestelliug lö cent. 

Al le stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie le Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—5 regcU ƒ 1 . — , daarboven ÜU ernt voor eiken regel 
plaatsruimte cn 10 cent voor een bewijsnummer. Advertentien voor liet bui
tenland ~'i eent per regel. 

J. Q. V A N GENDT Jun'. 

Bij aankomst der laatste mail uit Japan bracht 
zy hel treui-ijre huriclil ineile , dat de heer J , G. 
van Gendt deu Sisten December lNHl ' te Vokohama 
aan zijn familie cn /iju vele vrienden door deu dood 
ontvallen is. 

A l l e n , die hem gekend en gedurende zijn leven 
gewaardeerd hebben, zullen het diep betreuren. dat 
een ?.oo bekwaam en achtingswaardig man als oll'er 
moest vallen van een rreetelgke z ickic , die hem in 
de kracht des levens ontrukte aan zijn betrekkingen 
en uit een werkkring wegnam, waarin zijn bekwaam
heid nog zooveel nut huil kunnen stichten. 

Dc volgende korte levensschets moge doen zien , 
hoeveel de maatschappij in hel algemeen door /ijn 
dood verloren heel't. 

Jonen Oodart van Gendt werd den 7den October 
I83.'i te Alkmaar geboren. Hij genoot het lager 
onderwijs te Amsterdam, waar zijn vader, de heer 
J. G . van Gendt S r , , als Ingenieur vau den Water-
staal . iu .Mei van 1840 zich metterwoon vestigde. 
Later liezoeht hij de inrichting voor onderwijs in 
Koophandel en Nijverheid : doorliep de verschillende 
klassen van de atdeeling "Nijverheid" en bleet'daarna 
nog een trouw bezoeker der colleges van Prol'. Von 
Ilaiimhttuer. / i j n wiskundige kennis dankte bij uan 
Dr. S tumkar l , later Professor aau dt! Puiy technische 
School te Delft. Zijn gelukkige aanleg voor wis
kundige vakkeu en zijn groote lietile voor deze 
wetenschap deden hein ul vroeg een ijverig medewer
ker zijn van het Genootschap : »Een onvermoeide 
arbeid komt alles te boven". 

In I8."»3 trad Van Gendt het practische leven iu , 
door zijn benoeming uls ie< lniisch beambte bij de 
Nederlandsche Rijnsj»oorwegiiiaatschappij. Tijdens bij 
in die betrekking afwisselend te Utrecht en te Rot
tenlam werkzaam was, had hij bel voorrecht reeds 
vroeg met de praetijk vertiouwd te raken, terwijl 
zijn lietde voor theorie, die hij voornamelijk door 
eigen studie bijhield, l e i n voor eenzijdige ontwikke
ling vrijwaarde. 

In 1858 kwam Van Gendt onder de leiding van 
den beer G. J . Stieltjes, en wal door zijn benoeming 
tot ingenieur bij de Koeveider-Kanualuiuulschappij. 
Aan het kanaal vuu Koeverdeii, dat geheel in eigen 
beheer werd uitgevoerd, besteedde hij zijn beste 
krachten en bad bel voorrecht van zich iu den heer 
Stieltjes een vriend te verwerven, die hem als mensch 
steeds hoogschatte en zijne bekwaamheid als inge
nieur op glooien prijs stelde, 

Iu Januari 1801 vertrok Van Gendt naai indie, 
om als sectie-ingenieur, ouder den heer Stieltjes, bij 
de commissie tol de vervoermiddelen in dienst te 
treden, Omioodig is bel bier tt; herhalen, wat de 
werkzaam heden en het l<>t dier commissie geweest 
zijn; alleen /ij vermeld, dat Van Gendt, in dikwijls 
•eer netelige omstandigheden, door zijn on vermoei
den ijver, kruchligeii wil en zijn oorspronkelijke 
ideeën, waar het de oplossing van moeilijke ipiaes-
lién gold, een Innigst verdienstelijk lid vun die com
missie heelt uitgemaakt. 

Na de ontbinding van de commissie tot dc ver
voermiddelen in 18U-1, keerde Van Gendt naar Hol
land terug eu trad sjmedig daarna opnieuw in dienst 
bij de Nederlandsche Rijns] rwegiiuiutschuppij. Na 
voor deze Maatschappij Must te zijn geweest met 
de opneming voor den ipoorweg Utrecht—Den Haag 
en het ontwerpen van een stationsgebouw te Arn
hem, aanvaardde hij iu het eind vau 1805 de be
trekking van l e seclie-iiigeiiieur bij de Amslerdaiiisehe 
K a naai maal scha jipij. De keer J . Dirks, hoold-inge-
nieur bij de Maatschappij, ouder wiens hoofd toezicht 
hij de uitvoering der schut- en uitwateringsluizeii 
benevens het stoomgemaal te Scbelliukwoude leidde, 
sprak steeds met veel lof over /ijn groote bekwaam
heden. Evenals elders wist Vau Gendl zich ook 
hier geacht en bemind le makeu bij allen, met wie 
hij in aanraking kwam. 

Nog bij de Kanaal maat schappij zijnde, werd hem 
een zending naar Petersburg opgedragen, om zijn 
oordeel uit te brengen over de verbetering der ha
ven daar ter plaats.', zoowel uit eeu linaiicieel als 
uit een technisch oogpunt. Indien die werken, 
waarvoor reeds concessie verleend was, in uitvoe
ring waren gekomen, dau zeker zou Van Gendt 
daarbij eeu belangrijke rol vervuld hebben. 

De tijdelijke steigers en goederenloodsen aun het 
Nieuwediep voor de stoombootmaatschappij »Neder
land*' zijn ook door Van Gendl gebouwd en geven 
het bewijs, hoe snel en krachtig hij kon optreden in 
gevallen, waar sjioed hoofdzaak was. 

Na eervol ontslag bij de Katiualuiuatsehappij be
komen te hebben, toen de werken te Scbelliuk
woude waren voltooid , trad Van Gendt op als mede
directeur vun Helneken'i Bierbronvferij te Amster
dam, in welke betrekking hij tevens tot de oprich
ters behoorde van de llierbroiiwerij le Rotterdam. 

ln 1877 iu het amblelooze leven teruggekeerd, 
besteedde hij zijn tijd aan het uitbrengen van ver
schillende technische adviezen, wiiaroiider vooral die, 

Intredende de L't.echtsche tramways en het kanaal 
door de Geldersche Vallei , verdienen genoemd le 
worden. 

Slechts kutten lijd kon hij zich met die ontwerpen 
en nog iu >t zoovele aodei-e plant, die /iju vrrtcb»-
baren geest iu het leven riep, bezighouden, want 
reeds in IH"8 vertrok bij, op uitnoodiging vun het 
Japansche Gouvernement, naar het eiland Jesso, om 
aldaar de Ishicari-rivier voor groote schepen bevaar
baar te maken eu huur uil monding iu zee te ver
beteren. Het ontwerp voor dit belangrijke werk 
bracht hij lot een eind en zeker zou het plan ook 
uitgevoenl zijn. indien niet het Japansche Gouverne
ment. duur tijdelijk geldgebrek daartoe gedwongen, 
de uitvoering had verschoven. Voor zulk eeu voort
varend peisoun was die afwachtende houding moeilijk 
te draden, le meer daar bet schaars bevolkte eiland 
Jesso weinig ol' geen hulpbronnen aanbood om up 
een andere wijze zijn werk/amen geest, bezig tc hou
den. De ziekte, die in de laatste jaren zijn gestel 
ondermijnde , verergenie, en dwong hem zich te Voko
hama onder geneeskundige behandeling le stellen. 
Krachtig en helder bleef /iju geest tot de laatste 
oogenblikkeu en ontsliep hij in deu vreemde, belang
stellend bijgestaan door vrienden, die hij zich in 
korten lijd had welen te verwerven. 

Ook als sehrijver beeft Vun Gendt zich een ver
dienstelijken naam welen te maken: getuige daarvan 
zijn Heriiouilli's Vademecum, zijn vrije bewerking 
van Hitter's Kajx-uiistructies, van l l anes ' Timmerwer
ken, eu verder vun de werkeu, die hij in vereeniging 
met andere sehrijveis, onder de titel van Van Gendt 
en Itriiikuiuii's Technische Bibliotheek, uitgaf. 

Als iunaIschapi«dijk mensch werd Van Geinll's 
gezelschap, door zijn rechtschapenheid, door zijn 
veelzijdige ontwikkeling eu door zijn belangstelling in 
oiiderwerj ie II van allerlei aard, door een ieder up 
hoogen prijs gesteld. Vooral zij , die het voorrecht 
hadden tol zijn vertrouwden te behooren, bewonder» 
den in hein zijn helder en oorspronkelijk verstand , 
M achtten hem om zijn trouwe vriendschap en 
steeds, gereed zijnde bereidwilligheid om hu.lp (ƒ ver
leenen. Bij allen zal hij nog lang in de herinne
ring voortleven, en velen zullen hem blijven geden
ken met een dankbaar gevoel aan alles, wat zij aan 
hem te danken hebben. 

C. J . VAN DOOKK. 
Amsterdam, 10 Febr. 1881. 

K O N I N K L I J K INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Het Koninklijk Instituut vau Ingenieurs hield den 

Ssten Februari j l . eene vergadering iu het lokaal 
Diligent ia te 's-t i raven hage , welke door ongeveer 
negentig leden werd bijgewoond. 

De notulen der LnatitUUtt vergadering vau 0 No
vember IN.Nl) waren gedrukt aan de leden toegezon
den iu de tweede aflevering van het Tijdschrift. Nie
mand vei langde daarover het woord te voeren en 
zij werden mitsdien goedgekeurd. 

Eeu aantal geschenken waren w.-deiom onivangeii. 
Vau deu Minister van Vvaterstaat, Handel eu Nij

verheid was een brie! ingekomen, waaruit bleek, 
dal de termijn vau beantwoord ing der door de licl-
gische Regeering uitgeschreven prijsvraag, betredende 

havens aan lage, zandige kusten, tot 31 Maart 1881 
was verlengd. 

Feu door denzelfden Minister ingezonden verslag 
van deu ingenieur van den Waterstaat lt. 0 . van 
Htuen, lid van bel. Instituut betrell'eiide een door 
hem ingesteld onderzoek naar de inrichting eener 
zelfregist ree rende peilschaal te (Mende, was om ad
vies in handen van eeue Commissie gesteld. 

Nog waren door dien Minister stukken ingezon
den betredende het naar-beneileu-storten van eeu 
gedeelte van den turen der gerestaureerde St.-Ste-
phonuskerk te Weenen, waarvan voorlezing werd 
gedaan. 

Van den hoofdingenieur vau den Waterstaat in 
Noord Holland waren de weerkundige waarnemingen 
aan Den Helder over de maanden Oetober, Novem
ber eu December 18HII ontvangen, opgemaakt door 
het lid W. Ph . dc Kruijfl. 

Voorts waren nog ingekomen : het programma van 
het Halaafsch Genootschap tier proefondervindelijke 
wijsbegeerte te Rottenlam over 1880; pi ijsviagen, 
uitgeschreven door de Maatschappij tot lievonlciïtig 
der Bouwkunst, en eene nota van het lid E . R. van 
Nes van Meerkerk over oiiderzeesche oevervalleu in 
Zeeland, welk laatste stuk om advies in handen van 
eene Commissie was gesteld. 

Het eerst werd door den president het woord ver
leend aan het lid J. Dirks, die iu eene uitvoerige 
vnordrailil hulde bracht aau den .mlaugs te ('aribagen.i 
iu Ziiid-Amei ika overleden ingenieur A . II. Albers, 
lid van hel Instituut, die met den heer Dirks en 
anderen deelnam aan den tocht van den heer E. de 
Lesseps naar de landengte van Panama en voorts, 
door de Regeering tier Vereenigde Staten van Co
lumbia als ingenieur-adviseur iu dienst genomen, 
zich op uitstekende wijze van zijne taak kweet, lot 
hij , op nog jeugdigen leeftijd, aan dc wetenschap, 
/ijn vrienden en betrekkingen werd ontrukt. 

Daarna wenl voorlezing gedaan vau eene mede
deeling van hel lid G. van Dicseu over den tegen-
woordigen stand van de nauwkeurigheids-waterpas-
ya ; i . i u . NederkuyL 

De heer C. A . Eckstein, directeur der Topogra
fische Inrichting va» het departement van Oorlog , 
bekwam daarop het woord lot het doen vau eenige 
mededeelingen omtrent die instelling, waartoe hij 
zich welwillend had bereid verklaard, iu verband met 
een daaraan door de leden te brengen bezoek. Mij 
verklaarde iu de hoofdtrekken de procédc ' t , waar
mede aau het Topografisch Bureau de kaarten van 
Java in kleurendruk, de topografische kaart, de 
walersloatskaart en de rivierkaarten, alsmede andere, 
uitsluiieiul voor militair gebruik liestemde, kaarten 
worden vervaardigd en wees in het bijzonder hierop, 
dat de kleuren aangebracht wonlen naar eeu stel
sel , waarbij uit drie hooldkleuren, blauw, geel 
en rood, alle verlauj.de kleuren en tinten worden te 
voorschijn gebracht; terwijl door een kunstig samen
stel van met den diamant op steen gebrachte arcee
ringen de kracht der tinten naar vereischte kau 
worden gewijzigd. 

Nadat de president den spreker voor zijn belang
rijke bijdrage bad dankgezegd, verzocht het Hd 
J . J . van Kerkwijk bet woord en vestigde er de 

aandacht op, dat, de Topogrulisrhe Inrichting, dank 
zij den heer Eckstein, tal van vet beteringen heeft 
ondergaan, waardoor zij in het buitenhuid met 
roem bekend is en met de inrichting te Weenen als 
het bests .moet worjleii liescliouwd , wat er op dit 
gebied in de gansche wereld bestaat. Nog we'es'hij 
op de bijzondei beid . dat onze Tojnigralisclie Inrich
ting bij gelegenheid van de laatste Parijsche ten-
toonstelling algemeen de aandacht h a ' getrokken, 
zoodat dan ook de In-er Eckstein door Ie jury tot 
het bekomen van het Legioen van Eer w voorge
dragen , welke mulei-scheiding hem echter cp zon
derlinge wijze was onthouden. 

lie president sloot zich bij de door den heer Van 
Kerkwijk uitgesproken hulde aan eo was het geheel 
eens, dat hetgeen op de Topografische Inrichting 
wordt totstaudgebracht, den roem van ons land bui
tenslands verhoogt. 

Eene voordracht van het hl I. Gosschalk over 
het gebruik van holle metselsteen moest achterwege 
blijven , daar die spieker verhinderd was geworden 
ter vergadering tegenwoordig te zijn. 

Nadat eenige nieuwe leden waren aangenomen en 
anderen als zoodanig voorgesteld , sloot de president 
de vergadering. 

Hierop U-gaven zich de leden, in vier groepen ver
deeld , naar het gebouw der Tojmgralisehu Inrich
t ing , alwaar zij onder de leiding van den directeur, 
bijgestaan dour bet geheele jiersoneel, op geleidelijke 
wijze in de gelegenheid werden gesteld om met de 
verschillende precédé's bekend te worden gemaakt, 
terwijl eeu aantal belangrijke voorworpen, de kaart 
van Java in kleurendruk, de wateietnattkaart tot 
een geheel gebracht, de rivierkaarten en/.., de ver
schillende instrumenten, waren tentoongesteld en 
de drukpersen iu vullen gang waren, waarbij de ver
langde inlichtingen in ruime mate werden gegeven. 

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 
A M B V C H T S U N D E R W I J S . 

Den 2 7 , , r n December j l . wenl te Amsterdam in 
het lokail der Ambui-htssehool de ! 4S> Algemeene 
Verga lering gehouden van de Vereeniging tol be
vordering van Ambachlsonderwijs , waarvan ons eerst 
beden onderstaand verslag kon worden gegeven. 

De verga-lering werd geleid duur den heer J. ,1. 11. 
Cornelisse , terwijl bij afwezigheid van den secretaris, 
de heer A . G, de Graaf als zoodanig fungeerde. 
Als penningmeester deed de heer M . N . ran Hamert 
jaatlijksehe rekening en verantwoording, welke sloot 
met een saldo van f \ \ . 10, terwijl een overschot van 
vroegere jaren, teu bedrage van ƒ 1 0 8 . 8 5 , in de 
spaarbank van bet Nederlandtch Onderwyzerage-
nootschap is belegd. Under de uitgaven mag hier 
iu 't bijzonder wonlen vermeld een som van /"50, 
uitgekeerd aan twee oud-leerlingen der Ambachts
school te A ru hem, met name U. te Groen en A . 
F.ngelkamp, welke som door de Vereeniging ten vo
rigen jare wenl uitgeloofd aan bet beste antwoord 
op een prijsvraag, betredende het leekenen en maken 
van een gedeelte wenteltrap. Genoemde jongelie
den , duor het Bestuur der Vereeniging uitgenoodigd 
en daartoe dooi' het [testoor der Arnhemsche A m 
bachtsschool instaal gesteld, kwamen thans dien prijs 

Door bet Departement van Watei-staut, Handel en Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het. onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
S[NXir\vegen over de maand November 1880. 

V E R V O E 1. O \ T t X , O I T r. s. 

B 1 N A M I N Q 
Hei/igers Bagage. 
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SPOOKWKOO.NDKHNKMINGEN. 

Aantal. 

Toni. 
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kilogr. 

Bestel-
goederen 

Toni. 
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kilogr. 

mtitna 

Ton.. 
(101)0 
kilogr. Gulden. SaUaa, 

Betel-
Kuedereu 

f.iduen. 

goederen 

Guldeu. 

rijtuigen, 

l.ulileu. 

vangsten. 

Guhlcu 

1 n .,1 
1 Januari 

1880. 

(iiil.l.n 

Vau af 
1 Januari 

187». 

liuM. II 

Van al 
1 Januari 

1880. 

Gulden. 

Van uf 
1 Januari 

1879. 

Gulden. 

Miiatieliappij tut Kxpluitiittc vau 
MaaUspoorwrguu 

1 1 1 
Miiatieliappij tut Kxpluitiittc vau 

MaaUspoorwrguu - - - - 784,468.653 S,7O6,S0().O4"| 7.87»,02O.»U 24.85 2322 

Nedt-rliuiilselie iiijiittpoorwcg-uiaat-
selmppij 178,210 :t»7 M l , . 174,61)8.031 4.758.00 225,448.37 8,304.45 4.055.— 6.0»7,349.()0S 5,356.» 15,075 69.16 72.90 

Spoorweg beide u Woerden . . . 10,211 10 3,010 5,421).»» 80.74 2,651.21 174.61 - 101,71)8.14 »8,273.4»5 8.44 6.17 

1 l'ill.in.l- li' ]Jzcrc!i'Npoor«egiiia;it-
•eaappiji 

a. lijnen bewesten Amsterdam . . 
b. lijnen betMtteu Aiihtenlaui . . 

24-1,850 
T 4,800 

- - - Ï.18,816.1ll 
IM,U7.1.50i 

5.348.05 
M t t J P 

50.865.20s 

62,850.545 
0,486.71. 
2,547.825 

2.753.31 
2.000.21 

3,145,030.18' 
1,331,171.785 

2,073,168.79 
1,150.043.55 

51.B3 
23.23 

49.14 
20.13 

Nteerieadeake Pealieel flpaiaiiaf 
maaiM-happg 

N'oordhnihatit-trli—Duitsche Spoor-
wcL'iiiaat-chappij 

sajNi 109 . l i l 9,195 38,680.8.1 1,342.81 5.60S.53 15,000.77 5,083.86 2,216.02 766,888.70 727,758.87 22.44 21.36 
Nteerieadeake Pealieel flpaiaiiaf 

maaiM-happg 

N'oordhnihatit-trli—Duitsche Spoor-
wcL'iiiaat-chappij 10,870 24 6,415.32 181.06 23,847.00 750.68 1,315.87 381,1176.1145 200,698.895 12.23 8.55 

- - - - 108,348.;45 2,807.88-' 458,516.10- 1,637.14. 7,105.02 6,402,017.84 6,277,888.26 30.96 30.69 

Kin ini-.-lie fTpiinaaiitiiltintialti i 
Nijmegen—Kleef 

b. ZfVeiiimr - Kleef 
4,882 
1,1)24 

4 
2 

2,:lH> 3,310.— 
1,553.— 

25.— 
287.-

2,680.— 
5,625.— 

05.— 76,260.-
66.42U.— 

6U.220.— 
100,41».— 

8.43 
7.69 

7.68 
8.85 

Spoorwegonderneming Meeliclcu— 
Terneaaui 28,855 0 2tt,4M 0,124.80 38.50 21,173,10 55.— 515.- 348,803.64 - 17.61 -

ber 1880 (1): Maatschappij tot Exploitatie van Staatssp.inr».n / . - H i K . t i . i S (teui-n ƒ(WI, 155.87 i " 18711); Nederland. 
• ' 'enlaiii /'307.2MM7 ftf 

Noord br» ba ut sen—Du 
f j ö.oiu, *. Itveaaer 

' IOTAU: ONTVAVOSrr.N 
schappij /'417,-'t5.t.04^; Spui.rweg beiden—Woerden ƒ H.;142,4.">; llolliuidsche IJzi-n-u-Spoorwcu-iiiiut-i-liiippij: lijnen liewest-n Am-ter.Lini / HO? ,289.47 (li 
6. lijiii-n aeoottee kaaaailtdaw ƒ It>l,i;t0.2a (tegen ntl7,787.12 in 187tb; Ntdanaadataa fJeotrtal-SlworwegmaoUchippy /'(18,y.'t2.72; Noonlbrubantseh—Üuitscb 
ƒ ;12'&4I.7.'{; (Jraiul Centaal lielgc /5s2,tl4.1K) (U-gen J 021,S.'iO.<U iu 1879); Rheiuische Spuorwegoudernemiug: a. Nyu.egen—Kb 
deruetuiui; Mee hele u-Temcuzeu ƒ 110,908.70. 

(1) Dewijl de definitieve cijfer* der ontvangsten eerst Uter kannen worden vastgesteld, zijn deze opgaien slechts aj* benaderende te beschouwen, 

elu- Itijii-ipnurweginaBt-
''277.594 21.5 iu 1879), 

Spoerwi^mnatsehappij 
f J 7,520, Spuorwegoa-
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in ontvangst nemen, die hun met een gepaste 
toespraak , eeu getuigschrift van de Vereeniging en 
oen afschrift van bet rapport der jury werd ter hand 
gesteld. 

Voor dit jaar heeft de Vereeniging een prijsvraag 
voor oud-leerlingen van Ambachtsscholen in het 
smeden uitgeschreven, nl . het teekenen en maken 
van een sta Ide urge hen g , waarvan hij advertentie iu 
ditzelfde nommer een nadere omschrijving voorkomt. 

Wij kunnen niet nalaten, vooral op zulke pogin
gen der Vereeniging haai- het beste gevolg te wen
schen , en oud leerlingen van Ambachtsscholen op 
te wekken aan deze prijsvraag deel te nemen. 

Verder werd bovengenoemde vergadering gewijd 
aan de bespreking van de navolgende vraagpunten: 

a. 1°. Zon een normaal-cursus, als ten vorigeu 
jare te Amsterdam, voor leeraren cn onderwijzers 
in het teekencn, van Rijkswege gegeven werd, niet 
ook gewenscht zijn voor leeraren en onderwijzers 
aan Ambachtsscholen ; met name voor het teekenen 
toegepast op de voornaamste ambachten ? 

2". Zoo j a , welke maatregelen zouden van deze 
Vereeniging kunnen uitgaan, om weldra, ook tot 
betere voorbereiding voor het ambachtsonderwijs, een 
cursus in het teekencn te verkrijgen ? 

b. Zal wui Ambachtsschool reden van bestaan heb
ben , dan moet het onderwijs er zondanig zijn inge
richt, dat de leerlingen bij de noodige technische ont
wikkeling, ook voldoende algemeene beschaving kunnen 
verkrijgen; 

Uit een rapport, door de heeren Steen beek , Boarama 
en Den Hertog omtrent punt a uitgebracht, bleek 
als hunne meening: dat zulk een cursus hoogst nut
tig en wenschelijk zou zijn, maar dat betwijfeld 
moet wonlen , of bij de Hegecriug genegenheid be
staat een dergelijke!) curena voor ambachtsonderwijs 
in 't leven te roepen. De Ambachtsscholen , hoezeer 
deze ook reeds hun raison d'etre bewezen hebben, 
blijven tot dusver verstoken van eiken steun van 
Rijkswege, terwijl die steun wel verleend wordt 
aan andere particuliere instellingen voor indus t r ië l 
en teekenouderwijs. Kr kunnen evenwel redenen 
worden aangevoerd om te blijven hopen op eeu 
verbetering in dezen, met name wanneer een her
ziening van de Wet op ons Middelbaar Onderwijs 
aan de orde mocht komen. In afwachting daarvan 
wordt in voormeld rapport aangeraden, dat deze 
Vereeniging trachte, omtrent dit punt de meening 
te vernemen en de medewerking te verkrijgen van 
de vei-schillende Besturen der Ambachtsscholen, van 
d.m Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en 
van andere vereenigingen of corporalien, welke het 
ambachtsonderwijs in het algemeen , zoowel als het 
daartoe dienend teekenondervvijs in het bijzonder, 
voorstaan en bevorderen. Deze denkbeelden, nu eens 
gewijzigd , dan weer versterkt door hetgeen sommige 
sprekers nog in het midden brachten — waarbij vooral 
het gemis aan voorbereiding tot het geven van vak* 
teekencn door de practische ondei wijzeis herhaalde
lijk op den voorgrond trad, doch waarbij men ook 
herhaaldelijk stuitte op de moeilijkheid om dezen 
alsnog die voor! lereid ing te geven — leidde den Voor-, 
zitter ten slotte tot het stellen van deze vraag : »!» 
de Vergadering van meening, dat er behoefte be-
staat voor practische onderwijzers aan Ambachtsscho
len om alsnog teekenondervvijs te ontvangen, om 
zich daardoor te beter voor hunne betrekking aan 
die scholen te bekwamen?'' Deze vraag wenl met 
algemeene stemmen, op ëéji n a , toestemmend be
antwoord. Daarop stelde hij de vraag: »Op welke 
wijze kan in die behoefte worden voorzien T In ant
woord hierop wenl in zooverre aan het advies in 
gemeld rapport gevolg gegeven, dat met alge
meene item men besloten werd : 

«llat de Vereeniging zich in de eerste plaats zal 
wenden tot de Besturen der theoretische en practi-
tische Ambachtsscholen , om voor de practische on
derwijzers te verkrijgen, dat deze, onder leiding van 
dc directeuren-onderwijzers in de theoretische eu 
teekenvakken aan die scholen, zich alsnog verder 
kunnen bekwamen voor hunne betrekkingen." 

Nogmaals wordt daarbij de wenscb geuit , dat 
deze en andere aangelegenheden betreffende het am
bachtsonderwijs bij de Wet geregeld worden. 

Na de pauze ging de Vergadering over tot de 
behandeling van onderwerpen van minder belang 
voor het publiek, waarom wij ze bier grootendecls 
onvermeld laten. 

Op een tweetal dier vragen : » Moeten die leerlingen, 
welke aan het vereischte toelatingsexamen niet kun
nen voldoen, van de Ambachtsschool geweerd blijven, 
of is het ook beter, dat voor zulke jongens een af
zonderlijke voorbereidingsklasse worde opgericht?" 
en nis het aun te bevelen, dat aan sommige leer
lingen reeds aau de school gelden worden toegekend, 
voor het door ben in de school gemaakte werk, bij
wijze van loon?" — werd op voorstel van den 
Vooizitter besloten, in een der volgende vergaderin
gen terug te komen. 

Berichten en mededeelingep. 
II 1 N N E N I, A N D. 

's-Gravenhage, Dooi- den Oouverneur-Oenersal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende lie-
schikkingen genomen: 

benoemd: bij.den Waterstaat enz.: tot opzichter 
2de klasse, de opzichter 3de klasse A. Bresvoort j 
tot opzichter .'Ide klasse, de ambtenaar op non-ac
tiviteit J . II. VV. Frcy tag , laatstelijk die betrekking 
bekleed hebbende. 

— De Minister van Waterstaat brengt ter ken
nis van belanghebbenden , dat z i j , die voor eeu be 
noeming als opzichter der 2do klasse voor het 
stoomwezen. Op een jaarwedde van ƒ800 , iu aan
merking wenschen te komen , zich vóór I Maart e. k. 
met hun verzoek schriftelijk belmoren aan le melden 
bij het Departement van Waterstaat Nadere bij
zonderheden bevat de Staatscourant. 

— Hij de Hutaviasche havenwerken kunnen der
tien machinisten, bij voorkeur ongehuwde!), worden 
geplaatst. 

De ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch-Indië te stellen machinisten zullen 
ontvangen i 

l o . eene gratificatie voor uitrusting van f120: 
2o. overtocht naar Batavia als gouvernementspas-

sagier der tweede klasse, met een der uit Nederland 
vertrekkende stoomschepn, cam quo ook voor het 
wettig gezin ; 

3o. een voorloopig traktement van /"80 's maands, 
van den dag van inscheping af tot den dag waarop 
het activiteitstraktement volgens de deswege be
slaande bepalingen ingaat: dit voorloopig traktement 
wordt vóór het vertrek over twee maanden in voor
schot uitgekcent; en 

4o. in Indie een activiteitstraktement van ƒ 2 4 0 
's maands, ingaande met de maand , volgende op 
die van de benoeming in Indie, welk traktement, 
ingeval van vacatures, kan klimmen tot ƒ 3 0 0 
's maands. 

Machinisten, die genegen zijn om zich tijdelijk 
aan den dienst der Butaviaschc havenwerken te ver
binden, kunnen zich ter mededinging, uiterlijk tot 
en met 18 Februari a. s,, bij hel Departement vau 
Koloniën aanmelden bij een op tegel geschreven 
request. 

De omschrijving der stukken, die daarbij moeten 
worden overgelegd, is te vinden in de St.-Ct. No»3Ü, 
waar men voorts eene opgaaf heeft van tie voor
waarden , waarop ambtenaren voor de Bateviaohc 
havenwerken tijdelijk kunnen wonlen aangesteld. 

Amsterdam. In tie op Dinsdag gehouden buitenge
wone algemeene vergadering van aandeelhouders der 
Panorama-maatschappij is besloten tot bet sluiten 
eener Vier-percent* obligutieleening ten bedrage van 
f 50,000. 

— Door tien heer Vermeulen . te Amsterdam, is 
concessie aangevraagd voor het leggen van een stoom-
of paardentram van het station Naarden — Hussum 
langs tie hoeven mie Gooische Hoer" , en Zandhoeve 
(Jan Tabak) naar Naarden. 

Rotterdam. De heer W . A . Kok , oud-zeeoflicier, 
heeft weder een vlugschrift over den Hotterdamschen 
Waterweg in het licht gegeven (taj Gebroeders Hen
drik sen, te Rottenlam). Hij acht het zijn plicht, op 
le komen tegen hetgeen de heer Dirks onlangs 
schreef. Iu de eerste plaats verwondert hij zich er
over, dat de heer Dirks eerst nu In 1881 zulk een 
afkeurend oordcel over den waterweg eu tie plans 
der Staatscommissie uitspreekt, terwijl het ontwerp 
reeds in 1858 publiek was gemaakt. De heer D. 
schrijft: ik heb mij in vroeger; jaren bijna niet mat 

tie hier besproken ontwerpen beziggehouden — doch, 
zegt de heer K . , wat bet eekent dat : «bijna niet"? 
Wettigt de bemoeiing van den heer Ü. van thans 
niet het vermoeden, dat ook hij eeist kort geleden 
uit de kanen tier ervaring de nu geuite opinie heeft 
geput en als degelijk gevestigd heeft kunnen be
schouwen? De heer K. stemt den heer 1). toe, dat 
men beter had gedaan in den beginne een kanaal 
met sluizen voor Rotterdam aan te leggen, maar 
thans acht hij voldoende verbetering even goed be
reikbaar zonder sluizen, mits men slechts het water 
vau de Outle-Maas bezige. Het plan tier Staatscom-
missid keurt hij goed, omdat er moot gehaaidd 
wonlen zonder afbreken. en omdat daarna zijn 
plan toch in hoofdzaak nog kan uitgevoerd worden. 
Daar Rottenlam en tie verdere Maassteden moeten 
geholpen wonlen, mag, zegt h i j , wanneer men het 
met de Staatscommissie eens is , dat van den be-
staanden weg zeker iets blijvend goeds te verwach
ten is, tie gcldijuaestie niet overwegend zijn. 

'S-Bosch. Op een aanvrage om uitbreiding tier 
concessie voor den paardenspoorweg binnen deze stad 
is gunstig beschikt. De tramweg Viight—Boseh zal 
til , in laatstgenoemde gemeente loopen van de Vugh-
terpoort tot het Hinlhumerehide, met zijtakken van 
tie Markt langs de Doterhal naar het station cn 
van dc II inl ha nierstraat over tie Markt langs het 
postkantoor naar den lloogensteenweg. Er bestaat 
uitzicht, dat de tram met 1 Mei a. s. in werking 
zal komen. 

— De jaarwedde van den directeur der ambacht
school, tloor B. en W . op ƒ 5 0 0 voorgesteld, werd 
tloor den Itaad op / 300 bepaald. 

Arnhem. Voor het concoui-s van tramweg-lo
comotieven, dat dezer dagen alhier zal wonlen ge-
houden, is een commissie van beoordeeling benoemd. 
Zij bestaat uit tie heeren: f. W. Stous Sloot, hoofd
ingenieur-werktuigkundige hij de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, Ph. W . van der 
Sierden, ingenieur van tien Waterstaat, en de in
genieurs (ï, Rueb, Jhr. O. J . A . Repeleer en J. 
Schotel. 

Utrecht. Het bestuur «Ier Maatschappij van het 
park Tivoli heeft belanghebbenden uitgenoodigd, 
plans in te zenden op een prijsvraag voor den aan
leg tier tuinen van tlat park. Aan het beki-onnde 
ontwerp wordt een premie van ƒ 1 0 0 toegekend. 

Zutfen. Iu th> op Haandag gehouden openbare 
raadsvergadering is benoemd tot directeur der gas
fabriek de heer II. R. dc Breuk, te Kralingen. 

Alkmaar. In de laatste dagen zijn opmetingen 
gedaan in verband met tien aan te leggen stoom
tram van Purmerende naar hier. Het aanvangen 
der werkzaamheden wacht nog slechts op tie con
cessie der polder besturen > Deemster'' en i Schenner. 
Is die vei kregen, dan laat het zich aanzien, dat 
genoemde lijn nog vóór 1 October dezes jaars voor 
het publiek zal worden geopend. 

Sneek. Door da Gemeenteraden van Sneek en 
Wijmhrilseradeel is besloten, vergunning te verleenen 
aan de Nederlandsche Tram wegman tschappij tot aan
leg van een tramweg over den inacadamweg van 
Sneek naai- Bolsward, op tie voorwaarden, zooals 
the door tie Commissie zijn gesteld. 

Doetinchcm Aan tien heer II. C van Ros-
sum, directeur der gasfabriek, is op verzoek met 
1 April a. s. als zoodanig eervol ontslag verleend, 
onder dankzegging voor tic gewichtige diensten nan 
de stad bewezen. Naar aanleiding van dit ont
slag kwam bij tien Raad een voorstel van dc Com
missie iler gasfabriek in behandeling , om den tegen-
WOOrdigen boekhouder dier fabriek, voorloopig tot 

1 October, als directeur tc benoemen, welk voorstel 
ten slotte met \ tegen 3 stemmen (alle raadsleden 
waren aanwezig wenl verworpen. 

Wildervank. De Eerste Groninger Tramway-
maatschappij heeft een begin gemaakt met de 
voorbereidende werkzaamheden voor de lijn Wilder
vank—Nieuw-Buinen. Binnenkort kan de aanbe
steding verwacht worden vau het leggen der rails, 
tlie reeds aangekocht en onderweg ziju. Tegen 
Mei e. k. hoopt men tie nieuwe lijn . waardoor liet 
verkeer langs de lijn Wildervank — Zuid broek meer 
dan verdubbeld wonl t , te openen. 

l ü i i k i i i n l i ü i i i ^ ï i VÏIII l a n t i c s t t M l i n ^ e i i . 

M H »nd«K, 14 IVbr. 
rmMrrdum . te 1:J ureu. door burg. en wetb.: In. 

de levering, in 8 perceelen, v.in : bezaagde en -mbezaagde 
houtwaren, teer. pik eu smeedijzer, ten dienste der ge
meentewei ken. gen. "81; so. hei gewoon onderhoud van
en het veii-ichten \.ui herstellingen, ged.'SI. aan: perc. 1. 
sluis-en waterwerken en schcepvanrtiurif htingen. [MTC. 2, 
riolen, waterplaatsen en vers. Imaterbakk.ii; 3D, bet ma
ken van eeu gebouw voor model-apithceli en laboratorium 
.Ier ge zond hen Meer. op den Kloveniersburgwal. 

I laakfbr r f rn . te 12 uren. door het geinoi-iil.-bestuur, 
iu De Moriaan: liet rcslaiirecrcn vau hel raadhuis en 
daarnevens staand woonhui-, Inl. hij deu bouwmeester 
J. II. Aal.l.-rs. te (imenlno. Aanw. te 10 uren. 

Iionlrei M te 5 ure n. in Koophandel en Zeevaart; 
bet afbreken en wederopbouwen van eeu wiukelgebnii.v, 
aau de Voorstraat, t' 533 Inl. bij den bouwkundige II. 
F. van der Kaa. 

I lcventer . te 6 uren. door den architect II. van Harte 
Mz.. vuor J. Pfalz, bij Bruinsteen: het verhouwen van zijn 
huis anti de Pontsteeg. 

Inruil i i t f r i i . te 8 uren, door den architect W. van der 
Beide, in De Prins: bet bouwen vaniJI reuhuizeii ouder 
één dak. aan het lleereplein ,, bet verlengde van de 
Heetestraat. 

Ba toward, hij den secretins. .1. Itiukes. van Wonsera-
deels Ziiiderzeeiliiken : de levering van: 400 stuks grenen 
palen van fU d.M. lengte. 4011 id-ni van 53 d.M. lengte. 
Z7<> idem van -11 d.M. lengte. Uo idem van 351/, d.M. 
lengte: 20 stuks zware, 20 stuks lichte eu 20 stuks Onder
maatse he eiken gordingen; ITO stère grove riviergriut. 

.tturr-raart, door het gemeentebestuur: de levering 
van 301) M 3 gewasschen nviergiint. 

uinsdair . I A ree*, 
lleirt ti- 11 uren. iu deu Itolk. dnor het bestuur van 

den Hoogen Ahtsvvoudschen polder, lo. bet afbleken van 
den watermolen, eu het reconstrueer.-n der fonduu ten 
t o t Injve, 

het leveren en stellen van eeu stoomschep rad Werktuig 
met ketel en toebchooren, daarvoor henondigd. Inl. luj 
den ingenieur P. A. Korevaur, te Vrijenban. 

Bankaar*, te U ureu. door het hestuur van deti jxdder 
Middclhurg. luj J. .1. van der Hie: liet leveren eu stelk-ji 
van 2 stoomketels. Inl. luj den architect .1. Paul, te 
Zevenhuizen. 

Amsterdam, Ie 12 uren, door den architect .1. t'. van 
Wijk. in lle Eensgezindheid; het houwen vau eene villa 
aau den Boulevard te Nieuvv-Zan.lv.HUI. 

K a ï t r r d a m . te 12 ureu, in liet (leiueeiielandshui-van 
Schieland : het leveren van 230U elzen en givnen heipalen 
voor de Maas- en Schei inhoofdeii. 

•-Hage, te 1 uur, dnor het ministerie van financiën: 
het onderhouden van- en het doen van eenige herstel
lingen aau het gebouw, waarin gevestigd i - In-t kantoor 
van de bvpotbeketi en het kadaster, te Maastricht, gei). 
'81. 'H2 eu '83. Inl. hij den ingenieur-architect voor de 
Laudsgebouweii. te 's-llage en deu hoofdopzichter t i . D. 
Wijndels ile Jongh, te Amsterdam. 

Lreuwardrn . le 1 uur, d.vor bet ministerie vun wa
terstaat enz., aau het gelmuw van het prov. best.: het 
vernieuwen van het z.i-eeinde van het Westerha ven hoofd, 
behoorende tol de havenwerken van Lemmer, learning 

ƒ 18.3JU. 
4»»en. te 1 uur. teu gemeentehuize: de levering van 

L'ii stuks iiieiiwuiiMle! schoolbanken. 
'a- l lagr , te 3 uren. aan het bureau van het Koninklijk 

Zoolng<sch-Ü«tiui<*h Genootschap: liet bouwen van eeue 
tuinmanswoning eu magazijn. Inl. bij den Ixmwopzichtor. 

nUmcgen, te 3 uren. door de commissie vonr de ge
meente-gasfabriek en waterleiding, ten raadhuize: lo. 
liet maken vau een gciuclseldeu gashoiiderkilip: Zo, het 
makeu eu stellen van een gashouder. Bilj. inz. uiterl. 
14 Febr., te 2 ureu. 

I.rut,tu^i-•• te 8 uren, door B. .1. van Hasselt, jn het 
Hotel Friesland : het bouwen vau een magazijn enz. m 
zijn huis in de Grnntc-I Vlierstraat. 

K a l l r r d a m , in liet Timmerhuis : <|e levering, in I 
perc, van IU partij-u iepeuhnuteii hrugstronkeu voor rij-
vocringeti, samen bevattende 01)̂ 7 stuks. 

4m>terdam. den ingenieur-architect A. L. vanG It: 
bet bouwen van eene villa, aau zee, te Zaïidvixut Teeke
ningen liggen in bet Stat ionskofl iel mis te Haarlem. 

(iitlti-n dOOr het gemeentebestuur: bet bouwen vau 
een gemeentehui»* niet woning. 

k a l vt i j k . door de commissie van beheer over den 
grintweg lu-schon Pit-tgij/cuhurg en Wassenaar: hel één
jarig onderhoud van dien weg. 

Weena dag , ia ree*. 
Amatr rdam, te U ureu. in liet nieuw Café »Do 

Ben-bijt", van J. Dieckman: het bouwen van eeu lainl-
Imuwcis*woning met schuur eu 2 graaiibergeii iu den 
Middelpolder, op kavel 03, nabij Amstelveen. Iul. bij den 
bouwkundige .1. vau 't Biet, te Amstelveen. 

Maur lk . te 11 uren. dnor bet gemeentebestuur, hij S. 
A. Wijktiiet: bet bouwen van eene dokterswoning. Aanw. 
|a 1) uren. 

W .inner te 11 ii reu. door dijkgraaf en heemraden van 
Wonner, Jisp en Nek. iu Het Mortaamlmofil: de levering 
van 3000 stère gein tigdeu /.waren zandgrond. 

'ii-llajre, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het maken van de aardebaan, kunst-eu andere 
werken vonr het gedeelte Beugen-Venray van den spoor
weg Nijmegen -Venloo. Int. bij den hoofdingenieur, te 
Arnhem en den seclieingenieur. le Nijmegen. Bamiug 

J 160,000. 
H a r l l n g r n . te 12 uren. door het dijksbestuur der Vijf-

Deeleu-Z lijken-Bui tem lijks, in lle Nederlanden: In, het 
aanleggen eener steenglooiing. lang 128 ' | 0 M„ en het 
daarnevens verhoogen eu verzwaren van den z tijk. steen 
33 wede|s*ziji|s; 2o. idem eener steengl.miiiig, lang 58.35 
M . eu het daarnevens verhoogen en verzwaren van deu 
zeedijk, steen 37. Iul. hij den opzichter .1. If. Poslhuina, 
te . \ I • IJ- -

Zwolle , te I uur, door burg. eu weth.: bet ophoogen 
van het terrein voor de nieuwgebouwde huizen in het 
tiroote-Weezen land. 

Z u l d l a r r n , te 1 uur, door burg. en weth.: de verbou
wing van het Veerhuis, volgens teekening eu bestek, dat 
ten getneeiiteliuize ter inzage ligt. 

'a-Hagc , te 1 uur. door burg. eu weth.: het rinli-eren 
en her best raten van de Da-Cos tast raat 

Orlfahaven, te 1 uur. door het gemeentebestuur: 
het onderl d ged. '81 der rijs- en aardewerken np de 
Huigeplaat en het vernieuwen van eenig rijspakwerk. 

Ilsagesand . te 5 uren. door h.-t gen' iiiebeslitur : 
het éénjarig onderhoud der gei neen t ego bon wen. 

I wiirdcii hij II |„ |larnn van Heemstra: het 
vernieuwen van de schuur e. a. in gebruik hu .1. Faber. 
te Lutje wonde. Inl. hij den architect J, Domna, te 
Leeuwarden. 

Danderdag, 17 l'ear. 
• a l t g r n a p U a l , te 1(1 uren. op de bouwhoeve bewoond 

door Jnp Mus: bet bouwen van eene graanschuur enz. 
Aanw. 15 Febr., te 10 uren. 

(•réi-vliet, te 12 uren. door liet hestuur van Putten, 
in het raadhuis; lo. het leveren en stellen van 2 
direct werkende hevelcent rifiigaalpompmac bines, met 
stoomketels en oatihooren; §A het maken der gebou
wen voor het plaatsen dezer werktuigen, benevens een 
steen kolen bergplaats, een machinist- eu stokerswoning, 
en verdere aanhoorighitlcu. Inl. bij den architect J. 

| Paul, te Zevenhuizen. 

Ciranlngen. te ( uren. donr burg. en wetb.: bet 
bouwen eener barak np de Zuiderkuipeii. Bilj. inz. 10 
Febr., op het raadhui-1. 

i r i i l i r m te I uur. ten kantore der gemeentelijke gas
fabriek : de levering van 0,(530.000 KG. Engelsche gaskolen. 

Arnhem. Ie I uur. door den burgemeester: h.-t ega-
liseeren en verharden van de Verleugde-llei-togsti-.uit, de 
Verlengile-Kastuijelaan en het Dijkje. 

liiir.tr. rlit . te I uur. ten kanton» van de gasfabriek : 
de levering vau ongeveer 70.000 HL. Eng. gaskolen. 

l i o . i l r e . l i i . te ti uren, in het Café ,.|'as Buiten": het 
houwen van 4 woonhuizen, pakhuis, slagerij cn overdekte 
gang, voor C. L. Kloons, Aanw. door den bouwkundige 
li. J. Kwak, 15 Febr., te II uren. 

vr i jdag , i s rear. 
II one'--eu-Laar V.M i l i l U e , te 1) lirCH, dnor hlll'g. CU 

weth.: lu-t Imuwen van eene school met onderwijzerswo
niug in die gem :te, met de levering van het benoodigde 
school ameublement enz. Aanw. in de buurtschap Groe
nendijk, door den bouwkundige K. F. Kleyti, te Zvvaluwe. 
8 Febr.. te 11 uren. Haming flnJAOO. Bilj. inz. 17 Febr,. 
VOOT 12 uren. 

Leeuwarden, luj Jhr. Mr. ('. van Evsinga: het makeu 
vau broeibakken, lid. bij den architect A. Hoekstra, aid. 

Zaterdag, I!» l'ehr. 
H » v e r w l | k , Ie 12 uren. dnor den architect N . de 

Wolf tie Wijk-aan-Zeei. ui het Stationskofliehuis: het 
Imuweu van een badhotel te Wijk-aan-Zee. Aanw. 14 Febr. 

Hlddelilum, te 4 uren. ifirnr het gemeentebestuur: 
bel doen van eenige vertimtneriiig aan de school aldaar. 

' t i ielia-.hr, donr II. Resma F/..: to, lu-t afbreken der 
nude- en het wei Ier npbn uwen eener nieuwe stelphuizinge 
te Haskerhorne mor Jhr. Mr. P. J. van Beijuia: BO. bet 
aflirekeu der oude- en het houwen van eene bijna geli ke 
Imereuhuizinge te Haskerhorne voor Jhr. I'. J. Vegelin 
van ClaeHiergoii. Aanw. 17 Febr.. te 0 en te 2 uivn. 

Rhederateeg, ter secretarie: de levering van 80.000 
hanle, een weinig getrokken st nut klinkers. 

Haandag. ii F r b r . 
t inotrrdam . te 12 uren. door het ministerie van ko

lomen, in bet gebouw der Maatschappij lot Nut van 't 
Algetii i ; de levering vau verschillende I lodigdheden. 
in 42 |H-rci>i'leii. 

Iiiinlrei bf . te 12 uren. ten raadhuize: de demping en 
rioleeriiig van het grachtje langs de Vest. van den Ifagijti-
hof tot nabij d>- Spui brug. met gedeeltelijke levering van 
materialen. Aanw. 17 Febr.. te 2 ureu. 

K a l i u m , te 12 ureu, door lu-t gemeentebestuur van 
Kollumei l.ind-en-Nieiiwkriiislanil. teu geineentehuize: hel 
afbreken der bestaande- en het Imuwen van eene nieuwe 
school te Koltuiiierpoiiiji. benevens bet makeu van eene 
hulpsih.H.i. Aanw, 17 Febr- te lo oren. 

L r r u u a r d r n . luj .1. F. G. N.mrdoiidmp. Nnnnlersingel 
50: het maken van eenige veranderingen aan het gebouw 
van de zwem- en badinrichting, met het verhouwen van 
een ketelhuis i-u het verheten-U der zwembassins, aau den 
Noord crsiugcl. 

Lemmer , door h.-t gemeentebestuur van Letusterlaiid: 
de l.-veriug van 215 M> grint. 

IHnsdag. 22 l>kr. 
H-l lagr , te 1 uur. door het ministerie vau tinaiitien: 

bet onderhouden vau- eu het doen vau eenige herstellin
gen aan het gebouw, waarin gevestigd is h-t kantoor van 
de hvjtotheken en het kadaster Ie Sne.-k. ged. '81, '82 en 
'82. tul, hij den ingenieur-architect v.mr de l.andsge-
boiiwen, te s-Hage en den ho ifdopzichter 1). Fok keus, te 
Zwolle. Aanw, 15 Febr., te 2 uren. 

v v „ m . , i . i e , S3 I'rkr. 
• -Hagr , te 1] uren, donr bet ministerie van water-

Staat enz.: lo. het leveren van vnnrwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal. ko|mr en metaal, beuevens bet 
bezorgen vau smeden eu werklieden tol het doen van 
herstellingen aan de Bijks-stooui- en andere vaartuigen, 
iu gebruik bij bet haggerwerk ten behoeve van de werken 
van de Mei-wede en Killen in de prov. ZukMloUand en 
N.mi-d-lirabant. go.j. h.-t tijdvak van 1 April, 81 -31 Maart 
'82. Aanw. 1'.) Febr.: 2<> het verder opruimen van gronden 
vau de Wilsiimorpol of Zand welk aan den rechteroever 
vau den tireldei-whe-IJsel, tusschen de kilmneterraaieii l i l 
eu 113. ouder Wilsinu. in Overijsel. Aanw. 10 Febr. Ita
ining ƒ lli.tlUO. * 

'--H»gr . te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz.: tiet leven-u en verwerken van st irtsteen, ten be
hoeve van de overbrugging vau tiet Hotbuidsch Diep, en 
In-t uitvoeren van herstellingen en vorm -invingen aan de 
rivierwerken. gelegen aan den noordelijken ••ever van bet 
llollatidsih Hiep. lot de overbrugging behoor le. met 
bet onderl I dier werken tot 1 Mei '82. Aauw. 15 eu 
lfi Febr. Itaining / 40.000. 

'•-Hagr. te 1 uur, door het ministerie van justitie: 
lu-t uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aan-en 
het onderhouden ged. '81. '82 en '83 van : de r.-chtsge-
I ion wen te (iron ingen. Leeuwarden. Heerenvecn, Assen, 
Zwnlk Almeloo en D venter: de gevangenis-en te Appin-
gedaui. Winschoten. Leeuwarden. Sneek, Heerenveen, 
Assen, Zwolle. Almeloo en Deventer. Inl. bij den ingen.-
architecl v.mr de gevangenissen en rerhtsgehomvoii ,1. F. 
Metzelaar, tc 's-llage. 

Harderwi jk , Ie I uur. donr huig. en weth.: lo. het 
maken van eene glazenpui en het verbouwen der privaten 
ui de Hierileischool: 2o. de levering van ik- benoodigde 
hout Haren. 

Overnaaell, te I uur. dimr burg. en weth.: liet Imu
wen van eene openbare school met ouilervvijzerswouiug. 
Iul. bij den architect J. J. Wove, te Nijmegen. 

Dartlnrhrm, te | l , t uren. door het licsl - der Col
liers,-he Stoom ten u wegmaat sell.ippij : h.-t houwen van een 
stationsgebouw, aldaar, met kantoor, g leieumagazijn, 
rijtuiglnnds, machine-remise enz. Inl. bij den ingenieur 
der Maatschappij 'I'. II. Kussen. Hallstraat te 's-Hage en 
hij den dins leur II. II. Frdhriiik . te Dnctill cJiem. 

I M I I M III-III . le l1/} uren. dnor het hestuur der Gel-
i Ierse he StiHiintrainwegiiituitst-happij, luj W. Wolsink: het 
makeu van 2 bruggen le Doesburg. Inl. hij den ingenieur 
T. II. Eu-sen. ie 's-Hage. 

Hal -ward , door kerkvoogden van de Herv. gemeente: 
bet Imuwen van een |iastoriegelmiivv. Inl. bij deu archi
tect II B. Poederhacli. 

Wuiumrls. teu gei nee nte hui ze van llennaarderadeel: 
de levering van 050 stère grint 

Ier.lag . 24 l>br. 
H- l lagr . te II uren. door het ministerie van marine: 

lu-t maken van een wixmgclmuw voor het limilswezeii te 
llellevnetshiis. 

si \Mo.ip.ir.M life te 11 uivn: het maken vau eeue 
steein-uviH-tiiig. ter vervanging van bet paal- en kistwerk, 
over 340 M lengte, in tiet waterschap He Hildtpnllen. 

\Y>«lxaan, te 1 uur. dnnr burg. eu weth.: In. het 
verdiepen en Verbroeden vau een gedeelte van Zijkanaal 
E. tot verruiming van de bestaande Ins. en ligplaats v.mr 
zeeschejieii: 2n. het maken van 300 M. ivininuigwerk tot 
bescherming van de ka naai boorden, ui 2 i»-rceelen eu iu 
massa. Inl. hij den ingenieur K. van Hijn. te Velzen. 
Aauw. 2:' Febr.. van 1'„—21'. uivn. 

' - H a g r , ten raadhuize: de levering van 20,001 s 
t\.in HIIHI KG.l Kngels.be en 1)1)11 Ions Scli'iCche of wel 
000 tons Australische kolen, v.mr de genioentegasfahrjek. 

JEalrrdag, 2 « l>br. 
M n i i i e n te 11 IIIVII, teu waterschapsluiize van II. O. 

en A. '/..: lo. a. bel verhoogen en verzwaren van een ge
deelte z lijk, lang 200 M.; b. de levering van 000 L. brik ; 
<-. idem van 1475 L. zuilenbazalt; d. idem van 25 M ' 
grint; — 2o. a. bet verhoogen eu verzwaren van 170 M. 
leugle zeedijk tusschen Staveren en de Mol k we ru mei sluis, 
bet reconstrueeren van stii-nglooiing en het maken vau 
een steenen boord lang 00 M.: h. bei leveren van 550 L. 
brik; e. idem vsn 120 L, zuilenbazalt; d. idetn van 12 M 3 

grint; — Sn. eenige gewoon-onderhoudswerken aau de 
zeeweringen vau bet waterschap; -- 4o. het leveren van 
Oo \ l • grint: - 5n. hel leveren van 40 L. brik. Aanw. 
23 Febr.. te 11 uren. 

Maandag, 2ft I 'rkr. 
It.iii.lr.chuiir (ouder Augiistiniisgai, te 12 uren, door 

bet waterschap Stirhiiisterv.-i*u: In. het Imuweu van eene 
schutsluis mof draaibrug, liet uit nu u der bestaande 
sluis met brug enz.; 2u. het bouwen van ie sluisvvach-
terswoniug met schuur: 3o, het gedeeltelijk vernieuwen 
en herstellen van de vaste hrug de Augtistinusgaastertille. 
Inl. bij P. van der Wertl'Jz., gemeentenrehitect te Huitell-
p«st. Aanw. 22 Febr., te 12 uren. 

Dlnadtag, I Maart. 
Har l lngen . te 12 uren. door het dijksbestuur der Vijf-

neeleii-Zeedljkeii-Hiunemli|ks, iu De Nederlanden: het 
aanleggen eener SteengloOUng, lang BOO kL eu bet daar
nevens verhoogen eu verzwaren van den zeedijk, steen 14 
a 47, uit te voeren in '81 en '82. Iul. bij den opzichter 
Jar. Kiiipeiv, onder l Mslerbieruin. Aauw. 22 Febr-, te 
10 uren. 

1.,-iiiwardiii te 1 uur. d.mr liet ministerie van wa
terstaat enz., aan het gel W van het pmv. best.: liet 
stellen van rijzen schuttingen en het dcêfl van strnn- en 
heluibepl uitingen m <|e duinen op Ameland. Aauw. 23 
Febr. Kaming ƒ3000. 

Utrecht , te 2 ureu. door de maatschappij lol expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbiireau: de levering, 
ten behoeve van het Vernieuwingsfonds, van otnweiidliaiv 
piuitstllkken van gegoten-staal, teil hebneve der Stiats-
spinu-wegen, in 2 peiv. Iul. op het renti-aalhuteau tafd. 
\Veg ru Werken. | 

va.... its.lag 2 Maar l . 
'n-Magr. te 11 uren. door het ministerie van vvaleisl. 

enz.: de uitvoering vau graaf- eu haggerwerk op het 
bovendeel de: Nietiw.-Merwede, gedeeltelijk diN.r middel 
van kijks-ïtimmbaggei vaartuigen, met de bediening en het 
onderhoud dier vaartuigen tot en un-t 31 Maart'82. Aanw. 
26 en 28 Kebr. Haming J L8U.O00; * i . hel maken van 5 
dwanbribben under de "g> "te Arnhem, langs den 
rechteroever van den Nedei-Hipi. tusschen de kilometer-
raaien 23 en 24. Aanw. 20 Febr. Haming / l'J.800 : 3o. 
de uitvoering vau eeuige werken tot vcrbotei ing van deu 
üeldei-sclie-IJsel, tusnlien de kiloiueterraaien 40 en 50. 
bij Zutfen. Aanw. 20 Febr. naming /15,420. 

' a - l lagr , te 12 uren. dnnr liet ministerie vau waterst. 
enz., ten dienste der Staatss|morwegen: hel maken van 
den onderbouw eener gr.mte draaischijf op hel westelijk 
gedeelte van het centraal |n-rs. nstalioii te Amsterdam. 
ten behoeve van den -weg Nieuwvilii-p -Amsterdam. 
Inl. bij .1. rstaanw, ingenieur, te Amstenlam. Aauw. 
22 en 23 Febr.. telkens te 11 uivn. Hatiuug ƒ15 .700. 

nirknland . te 3 uren. d.mr het bestuur van den grint
weg l)iiildnrp-Siinine|sih|k en andere besturen : de levering 
van 1270 M ; | underhoudsgriut. 

I l . n i . l i i i l . g . a Haart . 
H- l lagr . le 11 uren, door het ministerie van marine: 

het maken eu plaatsen van 8 dukdalven en 2 peilschalen, 
alles met deu aankleve vau dien. 1 lietiste der be ba
kening op de Wester-Sh-lile. 

vv.ii i . i . n . te 11 un-u. door burg. en weth.: de ver
nieuwingen en herstellingen der kade en vl.iigeluiuren 
langs den Hijn, in de belmuwde kom der gemeente, met 
de daarnaast gelegen straat. Inl. bij den gciiieenleboiivv-
kundige J. J. Welsiuk. 

Vr i jdag . 4 Haart. 
A r n h e m , te 12 uivn, d.mr lu-t ministerie van waterst 

enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: de voltooiing 
der verdieping van het le pand van In-t ApeldiHirnscho 
Kanaal iu Gelderland. Aanw. 20 eu 28 Febr. Haming 
f 37.000. 

X wal Ie, te 12 uren, donr het pmv. bestuur: het leve
ren van ijzerwerken enz* v.mr verschillende bruggen op 
de Dedeiusvaart enz. 

I rt.ig * Uanrt 
Li-ruw iir. l t-ii . te l uur. door bet ministerie van wa

terstaat euz.. aan bet gelmuw van bet pmv. bestuurt h"t 
vernieuwen van de |malregels in de Byks-hiiit-iihaveu te 
Tacozijl. Aanw, 2 en 4 Maart. It. g ƒ HMHMi. 

\\..eit-.l..g . W Mitart. 
'H- l lagr . te 12 ureu. donr het ministerie van waterst. 

enz.; lo. het voltooien vau het lijnpad langs den linkeroever 
van het Zwartevvaler. door verlenging vau het bestaande 
gedeelte van 1065 M. br len de gren-chenliog tusschen 
de g, 'enten Zwollei kei^pol eu tieiieuiuiden, of het te
genwoordig beu.-dene II ld -. tol de haven van (ieneiiiui.l. u. 
Aanw. 5 Maart. Haming ƒ 3420 : 2o. tiet maken vau 
zuilenhuzallgl mg tegen het bui ten heli Kip der bedijking 
langs den bnkercever der Nieuvu-Merwede ouder de ge-
uieente Wei \ tidam. Aanw. 5 Maart. Haming fMüi: 
So. het verin, uwen van .vu gedeelte dei'oevt-rvenlediguig 
langs den linkenK-ver van deu Gel.Iersehe-tJsel. tusschen 
deu hoofdda li de schipbrug te Weslei voort Aanw. 5 
Maart Katuiiig J'25HI. 

Maandag, %• Maart. 
VI i . i . I.t. te 10 ureu, dom bet ministerie vau wa

terstaat enz., aan bet gelmuw van hel pmv. bestuur: lo. 
bet verluwden en verleggen van wi l gedeelte van'b.-t 
kanaal ven Link naar Maastricht, met brug en andere 
bijkomende werken, te Maastricht. Aanw. 8 en 10 Maait. 
Raming / 40.000 ; 2<t. het maken vau jsial regel werk t 
stvongliMjüng langs de katia.ilh.voi.len der Zuid-Willems
vaart hoven sluis no. 16, iu de gemeente Weert. Aanw. 
10 Maart. Haming ƒ 1)800. 

YVariiHdag. Itt Maarl . 
»-II st gr te 12 ureu. door bet ministerie vau water

staat enz., ten dienste der Staatss|Kmrw.: het maken van 
geitouwen en eenige aii.lete werken op de stations lio-
rinilieiu. Stb.it.leuren, l.eenlain. H'-ist. Waden n. l i 1 
en Lchtel.l. ten behoeve van den -poorvveg Imrdrecht-
Elst. Iul. hij den eeiNtaauw. ingenieur te liormchem. 
Aanw. 4 en 8 Maart. I - 0 uivn. Haming ƒaUO-Mio. 

Alloop van Aaobtjsledingen. 
1'amprrland. 2K Jan.: het Imuwen eener woning voor 

den waterbouwkundigen ambtenaar met vergaderkamer, 
stalling enz.: ingekomen l i bilj., uls; 
P. .1. de Kam Jz.. Ie Wissokerke. f W80 
C. Kieviet i Cohjiispliial. > H020 
D. de Jonge. » idem l S0H) 
K. Schipi-ei^. • Idem - 8010 
A. li.-me. , WisM-kerke, •> 8IHK) 
W. D. v. d Moer. i Cohjnspfamt, i 79*0 
D. de liegt Jhz„ " Wissekcrke. » 1W' 
L. Witters, » Cortgene, 7HHJ 
A. Tavelaar. » Wis-kerke. 7700 
A. M, vau Oosten. » Cohjusplaat, 7500 
A. Bikker. .i Wissi-kerke. « 7.'.(M) 
.1. Schmrvers, • ''.it-, 7." 
L. I*. v. d. Linde. . Cortgene, 7200 
.1. F. Maes, -i ll.Kitdpl.iat. 7005 

Franeker. 20 Jan.: de verschillende werken en leve
ringen teu behuevo der gei ntegasfahriek zijn gegund 
als volgt: 

peiv. I. ijzeren kalk-eu wa sch kisten, .'tgasoveiis, buizen 
en li ui pst ukken, svphnnpotteu. cniiileiisatiepijpeii enz., aau 
L. .1. Entboveii en' Co.. te 's-Hage. V.HI. / 50%: 

pen:. 2, 0 afsluiters, aan Hubert en Co., te Sneek, voor 
ƒ3111.5(1; laluiek-iiieler I bijpas eu een regulateur v.mr 
120 M • per uur, aau de L'oinpagnie iinonvtueContinentale 
di-s coiiipleins a gaz. te 's-llage, voor /*831.80; 

peiv. 3. 14 vuurvaste retorten, verschillende vormstee-
nen. gewone en wigsteei en 51) HL. mm klei. aan de 
Sx-iétédepiiHluilsreliai-taiivs, teSt.-Obislain, vuur ./ 1755; 

peiv. 4, diverse metsel werken eu nieuwe kolcidiMids, 
aan S. A. Bergsma. te Franeker, voor ƒ 3456. 

Ciranlngrn , ,'t Febr.: h.-t houwen van eeu pakhuis mei 
2 bovenwoningen, voor Th. Nietneijer, onder beheer van 
de urcliib'Cten K. en II. Hoekzeiua: ingek. 0 hilj., als; 
L. Thorbrugger. te Groningen. f 7430 
M. Mammen. i idem 7378 
T. Boeheama, • idem • «038 
A. Pastoor, > Stedum, 6730 
I). S. Diddens, » (ironingeii. > 6730 
J. de Vries. « idem « 6517 
G. A. de Ruiter, it idem l 6456 
k. Fekkes, i idem i 6i)47 
T. Holthuis. i idem i 5570 
gegund. 

t o . m u m , 3 Febr.: hot Imuwen eener boerenhiitziiigo 
inet schuur op Hevvenl onder Dmnrijp, onder lieheer van 
den atvhilect F. Brouwer minste inschr. was J. van dei-
Steeg, te Fiiikiuu, voor ƒ13.870; niet gegund. 

I . rruwarden . i Febr.: de levering aan de gemeente 
Leeuwarderadeel van 1160 stère grove gewasschen grint; 
gegund aan P. Plukkel, te I uwarden, ii ƒ4.08 per M-. 

Verndam, 4 Febr.: bet Imuwen van een wntnliuis na
bij het Ben.tleu-verlaat aldaar: minste inscbr. waren T. 
H . Veucina en II. It. Hos. te Veeiidaui. V.mr ƒ1100. 

'a-Hage, 4 Febr.: het herstel) u onderhouden vau 
het Rijkstelegraaf kantoor met woning v.mr den lijnin-
spectcur te Arnbetn. ged '81- '82; ingek. 3 )iilj„ als: 
(.. Liefting. te Ariibem. ƒ 1260 
H . v. d. Sand, I idem i 1042 
P. de Leeuw, » idem • 060 

'a-Hage, 4 Febr.: het leveren van ijzer-, zink- on ko
perwerk, papierrollen enz., ten behoeve van dc Rijkstele
graaf in '81; minste inschr. waren : 

perc. I, H. S. Stokvis en Zonen, Rotterdam, ƒ0.0678: 
, 2. F. Nijst. Luik. ƒ0 .18; 
» 3, II. Holz. 's-Hnge. ƒ0.4748: 
• 4, L. J. Flithnveil eu Co., idem. ƒ0 .33: 
» 5, dezelfden, ƒ0.105: 
II 6. Ijzergieterij Prins van Oranje, 's-llage, ƒ 0 . 0 7 ; 
. 7. dezelfde, ƒ 7 . 74 : 
• 8. II. Hots, / 0.1035: 

» 0. dezelfde, ƒ 0.0*35: 
» 10, L. J. Enthnv.ui en Co., ƒ 7-40; 
it II. Gebr. Har. Delft, ƒ 4 ; 
n 12. H. S. Stukvis en Zonen, ƒ 1 . 0 5 (v.mr beide on-

denleelen); 
» 13. dczelldeii. ƒ0.866 (rear all idcrd.-clcn); 
. 14. dezelfden. / 10.35. ƒ8.63, ƒ6.01. ƒ6.05, ƒ5.18, 

ƒ 4.32. ƒ 3.45; 
a 15, geen inschrijving; 
» 16, H. Hotz, ƒ 0.17; 
• 17. Van (leider Z -n. Aiusterdaui. ƒ 0.077; 
> 18, II. Hotz, ƒ6.20. 

II i l h e e r - l o r - , 5 Febr: lo. tiet luiken van een ge-
IKIUW voor stoomgemaal beuevens tnarhinistvvoniug. voor 
den [mlder llerg-i»n-Hmek; ingek. 30 bilj., als: 
I. Krati.-iidoi.k. te Dordrecht, f 20.VJ0 
Iv. Muijlwijk, o Kralingen. i 26,100 
C. Bier. , idem i 26,020 
It. v. d. i idem 25,325 
A. Groen. » idem 25.205 
F. Dorsman, » Vlaai-dingen. 'I 22.570 
K. Blok Az.. • Vlaaidinger-Amhacht. .. 22.540 
H. v. d. Leen. . Kralingen. •• 22."Hm 
.1. C. t i . de Haan. . idem l 21,000 
.1. Schoi-mneijcr. >. Botterdam. • 21,725 
W. Lau i-s. • Strijen, « 21.608 
J. v. d. Leoi, it Kralingen. » 21.500 
Firma J. Lnkboist. idem » 21.201 
.1. J. Lucas. i Delft. i 20 500 
C, Bakker, .. PaiH-ndns-ht, . 10 •üoo 
X. de Bivij, Kottei-ilam. •> 10-OS8 
i i . A. J. Oouverneur, idem » 10-078 
A. Kudden. >i Schiedam, » lo-oon 
J. F. Velt ijer. Rotterdam. « 10-670 
C. I'. W. Dessing. Gouda, - 10-500 
C. van Tilburg, » Nootdorp, i> 10-500 
W. Löhe, •> Kralingen. •> 10-40(1 
N. Penpiiii. » Berkel. » 10.476 
M. Tielt-maii. • Kralingen. i 10.385 
M. Zaaijer. •< Rotterdam, i 10,350 
A. van Tilburg. « Zoeterwoude, « 10.325 
R. v. d. Berg, « Rotterdam. •< 10.300 

C. Bal. > idem i 10.000 
II. W. Viss.-r. » idem « 10.(MK) 
.1. It. lb>ogstr.it>-ti. » idem * 18.888 
C. de tien-, ,, idem it 18.700 
W. I. Bel r, • idem i IS.40U 
J. IL Hnldewtjn, idem « 18.400 
K. v. d. Sluis. IJselnmnde. » 17,753 
C. van 't Wondt, Vrijenban, I".-
.1. de BreiL .i Rotterdam, • 17.458 
ti. IL Huliers, • Paimiidniht, i 17.880 
J. J. vau Deth, •• Zw; rdain. » 16.880 
A J. vau Deth. • idem » 16,884 

2o, liet leveren, stellen eu in goede werking opleveren 
van eeu stoomwerktuig: ingek. 20 hilj.. als: 
(ielir. l.e,|eb.K-r. Home. f 23>r,(l 
.1. Scha.f.-r. Hiisw-ldorf, » 20.000 
J. M. v. .1. Made. Amstenlam. l'J.50 " 
Gebr. Schutte, idem. I 10.000 
Actien-(iese||s,-lial't Beigvverks-Verein, Mulheiui 

ad Ruhr, i l8,- '« 
('. A. Heer. Jemeppe, I7.6")0 
Zvvolsebe l'abnek van St. min werktuigen. Zwolle, » 16,876 
Société anonvuie de- Forges etc.. Gillv, I 16,666 
Le- ateliers'du Ht.ibaiit, Brussel. - ]6.(KKI 
Gebr. Stork en Co.. Hengelo.., 1Ó.-:Ï<I 
Ma scbinen ba II Actien-Gesellschaft t'nion. Fssi'n, » 15,500 
Nederi. Sti Imotiiiaatschappij. Rotterdam. •> 15.464 
Hammverische Maschinenbau Actien-Gesellsidiaft 

Linden, i 15,180 
Van Rietschoten en Hou wens. Rotterdam, » 14,547 
II. Ikillinekx. Cuivgheiii. I 14.250 
He Jongh en ('.... Giulewater. 12.070 
D. II. Landeweer en Zonen. Marteiisbimk. •> 12.775 
Cosijn en Co., Gouda, » I I . 0 0 0 
I tréebtsche Ijzergieterij. Ft recht. i 11,485 
Fvraril van lluijl en lh» Kruijll', llelfsbav 10,060 

Amaterdam, 5 Febr.: het afbreken van de perceelen 
Heiligcnweg un. 26 eu 28 en bet daattrrplaatse Imuwen 
van is'ii ra ft'-restaurant. VOOT II. B. Willeui~eii. onder be
heer van den ingenieur-architect A. L. van Geu.lt: minste 
inschr. waren II HieLsnijdcr en Zoon, ti> Amstenlam. vonr 
ƒ '17.1)01: gegund. 

- l i . i g r . 7 Febr.: het rinleeren en herstraten der 
Hare mis- en H ugo-de-ti root st raten ; iugek. 13 bilj.. als: 
M. F. Wijnekes, te 's-llage. ( 12.315 
J. L. Wenlei-s. » idem •> 11.H00 
A. Piaiiiok.KUter. i idem 11.040 
I. Lo as. .i lleirt, it 10.000 

J. J. K.Kiiiuan. .i Dordrecht. » 10.850 
W. Hackf, 's-Hage. 10.065 
A. Klools, ,, jdeiii • 0,020 
G. .1. v. d. Hout » Hijswijk. • 0.8MI 
P. Krai|enveld, « 's-llage, » 8,1150 
G. Keij. , Botlerdaiii. » 8,750 
II. Jongen burger. i Waddiuksveen. i 8.460 
W. F. Raasvel.it. i 's-Hage. • 7.780 
F. Clson. . i. idem » 7.500 
Raming » 0,220 

'a-llage, 7 Febr.: de levering vau den metalen boveli-
IKIIIW van 34 bruggen, ten dienste der Stoatssimoi-wegen 
op Java: minste inschr. was de Actien-Gesellschaft tin 
Eisi'ii-lndustrie I Itnickcnhau vormals .1. C. li.ukort. Ie 
Duisburg, vonr ƒ78,880. 

t in-t trrdam, 7 Febr.: In-t vcrlmiiwon van 2 pakhuizen 
op de Miii.lergi-.icht. VOOT M.J. de Heer eu II. Maijkels Az.. 
onder beheer van den architect J. Servais; minste inschr. 
waren Sc)muilenburg ou Maks, te Amsterdam. 

Brmrlen, 7 Febr.: het veranderen en bijbouwen aan 
de scli.Hil eu onder wijzers woning en het leveren eu plaat
sen van sc hi mh ueu In-ien eu school behoeften, iu één perc., 
in de getue nte Benielen; ingek. 7 biljetten, als: 
M. t Is. te Maastricht, /' 5463 
l ' v d. Hof, • idem » 4755 
1'. Liisterinaus, i idem • 4685 
II, Pluijinakers, » Meerssen. i 3007 
.1. I.iui|ieiis. | Maastricht, i 8064 
.1, Schajiiiin. » Meerssen, • 8674 
E. Dupuits. I. Margraten. | 3500 

'a-llagr, S Febr.: het onderhouden van- en het d.x-n 
vau eeuige herstellingen aau de ge Imuwen np liet Buiten
hof. |e 's-llage. W.LU in gevestigd zijn de kantoren van 
de hypotheken eu bet kadaster, ged. '81. '82 eu '83; 
minste inschrijver wa* .1. II. de Swart, te 's-Hage, 
voor ƒ8766. 

Haa r l em, 8 Febr.: hel maken van afscheidingen op 
liet kazenieeriiigsteriviii aan de Kleverlaan: minste in
schrijver was .1. Vissclu-i, te Haarlem, vonr ƒ2850. 

'a-Baarh. 8 Febr.: In. het sl.vhteii van gedeelten der 
vestingwerken tusschen het buskruit magazijn bij de 
Wevei-spliLils cn bastion Vuglit benevens liet met de 
daarvan voorhanden komende gmndspecie ophoogen van 
bet Nachlegaalslaaiitje eu van liet ten oosten daaraan 
gelegen terrein; ingekomen 6 biljetten, als: 
X V i e w Gz., te l'apenilrecht, ƒ 5445 
J. M. Gruijtors, • Orthen, '• 4260 
F. Nleeana, • heermand, i 4185 
G. v. d. Ven. • Herlikum. • 4140 
II. Gloudemans, i idem 30S5 
.1. van Lith. » Empel, i 3840 

lo, tiet vernieuwen van het bovendek der hrug in deii 
toegangsweg niuir liet spoorwegstation; ingekomen 4 
bilj.. ais: 
L. Fraiikemrt te 's-ltoscli. ƒ 548 
W. van Mierlo, ,. idem » 548 
G. van .le Ven. « Berhkiiin. <• 485 
A. .1. D. Hermseti. » 's-ltosi-li, » 474 

8o. het leven'U van 48,000 stuks Orel keien voor de 
straten en 16,000 stuks idem voor de trottoirs; ingek. 7 
bilj., sis: 

straatkeien trottoïrkeieii 
per 1000. 

F. Massnn, Antwerpen. f 08.50 ƒ61.60 
J. Bosard. Hasselt, 07.88 58.46 
A. le Rov en ti. Bosteels. 

Molenbeek St.-Jan. 82.35 
.1. B. Watelet, Brussel. 80. 41.86 
Uuis Qoffin en Ox, Luik. 78.46 40.75 
T. J. Smits Jz., Donlnvht. 77.77 48.48 
E. Burlion. (mudilain-aii-PiHit 76.87 46.87 

4o. het leveren van 106 M 1 hardsteenen trottoirbanden; 
ingekomen 4 bilj., als: 

behaal gezaagd 
rmr M. lengte 

I'. Masson. Anlwerpeii, ƒ 2.50 ƒ 3.50 
I. 'ims (ïoflin eu Co., Luik. 236 
J. Hnsaid. Hasselt, 8.1? 3/>7 
Hnblie van Pelt, 's-Bnsch. 2.85 

V t rci'bt , 8 Febr.: het om In mgh rongen van eenige 
gebouwen en inrichtingen en bet verrichten van eenige 
andere werken np het gemeenscbap|K'lijk station Rotter
dam : ingekomen 14 hilj., als: 
N. de Breij. te Rntterdam. ƒ 45.111)0 
M. Zaaijer, » idem * 45.000 
C. Hal Cz.. idem » 48,100 
C. J. van Tussenbroek. * idem • 30,700 
I'. G. Winters en 

II. Lagerwaard, » Kralingen. « 37.506 
B. VOOrdcndag Az., » Dordreciit, » 86,300 
1'. Langeveld Pz.. » Hardinksveld, » 36.237 
IL v. d. Sluis, i IJsehuonde. •> 35.200 
M. L. v. d. Laar. • Rotterdam, i 34.000 
G. Keij, » idem « 33.200 
W. Zonneveld, » Kralingen, t, :(2.:t40 
II. Wienhov.'ii, , Stdiiedam, > 32.300 
J. F. Fngel en Zn., i Rntterdam. i 31,4.0 
F. S. Reijtni'i-, » idem i 30 850 

s Hage. 1) Febr.: de rioleering en bestrating der Hob-
beina- en Iteiiihrandtstraten: ingekomen 8 bilj., als: 
H. Jongenlmrger. te Waddiuksveen, ƒ 0560 
I'. Kranenvt-ld. » 's-llage. » 8730 
W. F. Haasveld. i idem • 8480 
ti- Key, * Rotterdam, » 7600 
F. ('olsnn. K 's-Hage. • 740") 
G. .1. v. d. Harst, » Rijswijk. • 7400 
W. Reeks. « 's-llage. » 7305 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen, » idem 6864 
Raining ,. 0100 

Nnrrk . 0 Febr.: het bouwen eener lieerenhiiizinge te 
Sneek, onder beheer van den architect A. Breunissen 
Troost; ingek. 8 hilj., als: 
T- J. v. d. Steele. te Sneek. ƒ 88SD 
.1. de Graaf, » idem . 8434 
F. Prins „ idem » 8306 
P. Postina. * Wmnlsimd. » 8280 
K. J. v. d. Schaaf. • Terhoruo, . 8174 
G. S. de Bncr, - Balk. • 8123 
FabeT en Buvoets, • Sneek, » 7038 
II. Koiviistra. i Woudeend, t 7388 

vv e-t o i ou r i . U Febr.: het hou wen eener n|>cnharo 
school voor 288 leerlingen aau den Kerkweg, volgens In-t 
ontwerp der architecten Van Gendt en Xicraad, te Arn-
lu'in: ingek n 'i liiljett.-u. i l - : 
B. F. Koels, ,. Arnhem. » 27.412 
W. I.eiismk en Zn.. » idem » 26.028 
S. Bofs, idem • 26.155 
S. van Hurk. ,. Oosterheek, » 25.555 
li. Bolder, « Arnhem. « 25.500 
li. Geurtsen. I. Duiven, » 25.310 

De gemeenteraad heeft zich voorbehouden te besluiten 
aan wien lu-t werk zal worden gegund. 

H- l l ag r , 0 Febr.: lo. h.-t maken van de aan lebaat i. de 
kunstwerken, den bovenbouw, de nvergangs- en eenige 
andere werken, van den sp.mrweg Tiel -Kestereu tlijn 
Dnrdrecht -Flsti: ingek. 10 bilj.. als • 
.). Boshnuwer, te Mr.ltuin en 

F. Imsh.uivver, » Utrecht, /" 364,000 
A. L. v. Wijngaarden Uz.. . Sh.shv, ht. ,. 345.600 
A. S. Schaafsma. • Harlingeu. . tKJStA 
J. Smit VIL Werkendam, •> 32"'..HIH) 
c. Hos Az., * Dordrecht, » 310.300 
I'. Hyndei-s, 1 Viilkeiisvvaard, « 300.400 
G. A. van Hattem. , Slii-drerht en 

G. GiM-dhart Dordrecht. >• 300.000 
J. A. v. d. Eerden Wz., » Bokstel, :;tis. 100 
F. S. Revtiiet. » Rotterdam. >. 307.400 
G. Straatman. 1 Limie, » 303.800 

2o. het maken van gelmuwen eu eeuige andere werken 
op de halten Hemmen en Valburg voor den -\ rweg 
Amersfoort -Nijmegen: ingek. 0 bilj,. als: 
M. A. J. Taverne, te s-llage. ƒ L17.530 
A. S. Schaafsma •< Harlingen. » 116,777 
M. L. van Spanje. ,. 's-Hage. - 116,300 
P. Brugman. . Alkmaar. • 104,850 
T. Rmistra, • Harlingen, » 104.700 
A. Laugejan, Kralingen, » 104.450 
K. Hleeker, „ Zlltfeil, 101.400 
.1. WitZiiud en B. Wilzand. .. Almeloo, " 05>i)0 
C Eckharill, ,. idem » 02.087 

Vin-I. r.t.ioi. 0 Febr,: het vergrooten van het Hotel-
Adrian, onder lmhii>r van den architect Rijvoets; minste 
inschr. was K. J. It. van Damme, te Amstenlam. vuur 
ƒ 17,666. 

Sit|i|it-ini-iT. 0 Febr.: lu-t IKHIWVII van eeue tabaks
fabriek met eenige vertimmering aan de woning voor J. 
Zussen, onder beheer van de architecten Hnekzema: ingek. 
11 bilj.. a l - ; 
M- Hulster. te Fokshnl. ƒ 8855. 
IL Koster. „ Kleineineer, « 3600. 
F. de Boer, * Kifd. - 3140. 
A. Tbiecke en ll. C.K'ueus. „ Kleineineer. 3120. 
L. Alons. « H.iogezaiid. » 3120. 
M. Tijms. „ SapiK'i -. i. 2070-
W. H ik.-r. • idem i 2057-75 
I. Diet.UN, „ Foksliam, » 2044. 

.1. F. Wolrich, « H.Ktgezand. « 2880. 
IL Vos, « Saji|H<meer, » 2702. 
S. Klaassen, . idem « 2776. 
gegund. 

It .tarn 10 Febr.: hel bouwen eener school en oiuler-
wijzei-woning, onder beheer van den architect Wierda, te 
Amsterdam; ingek. 17 biljetten; minste inschr. was G. 
Wegerif, te Nieiiwer-Ainstel, voor ƒ 12.265. 

A r n l i r m . II Febr.: het onderhouden van het gelmuw 
VQOr het prÓV. bettuur van Gelderland te Arnhem, van l 
Maart '81- 31 l w . '82; minste inschr. was M. Janssen. 
te Arnhem, vou /'I380 per jaar. 

Venolic t i n Iterirliten IMI MpiliMlci'liiiifpii. 
B I N N E N L A N D . 

's-Oravenhage. Een condte* van bouwkundigen, 
benoemd in tie algemeene vergadering dd. 8 Dec. 
j l . , onder presidium van tien heer J . A . tie Bergh, 
tot het oniwer|M'ii van een gewijzigd reglement re
gelende de Iwuw-politie, heeft zich van zijne laak ge
kweten en thans een gedrukt ontwerp met adres aan 
al tie leden van den Gemeenteraad en deskundigen 
Ier kennisneming gezonden. Het ontwerp-reglement 
[«•vat de oude en nieuwe artikelen daarnaast, met 
eene toelichting onder elk gewijzigd artikel. Voor 
andere steden van ons tand kan dit CO; rept-reglement 
ook zeer nuttig ter navolging zijn. 

Amsterdam. De eiste algemeene vergadering 
tier llollandsrhe Maatschappij van Landbouw zal ge
houden worden op Dinsdag IS Maart a. s, in het 
Kun. Zoologisch Botanisch Genootschap alhier. 

—» Het rentraal-comité voor de ontworpen alge
meene koloniale en uitvoerhandel-tentoonstelling. iu 
lt<83 te houden, heeft zich tot tien Raad gewend 
om een terrein van 20 hektare grootte achter het 
in aanbouw zijnde Rijksmuseum kosteloos tot ultimo 
Maart 188-4 in gebruik te bekomen. 

Rotterdam. Bij het Gemeentebestuur is een 

schrijven ingekomen van den Minister van Water-
terstaat, waarbij bet voorstel wordt gedaan om de 
gemeente VOOT één tiende te doen dragen in de kos
ten , tloor den Staal Ie besteden voor verbetering 
van tien waterweg. Die uitgave wordt door de 
Sfaatscominissie op 30 millioen begroot. 

Zwolle. Het Oemeentebectuur heeft bij Gede-
puteerde Stoten een ongunstig advies uitgebracht over 
het plan, om een kanaal naar deu mond van de 
Goot te maken , inplaals van de vroeger aangeno
men verbetering van bet Zwolecbe Diep. 

Capelle. Door den heer J . W. F . Levelt , te 
Rotterdam, is in verband met eene reeds vroeger 
door hem gedane aanvraag om concessie voor een 
stoomtramweg van Besoijcn tot Haanisdoiiksveer, thans 
concessie gevraagd tot den aanleg en de exploitatie 
van een stoomtram van Sleeuwijk, den straatweg 
volgende over Almkerk , Emmikhoven eu Dussen, tot 
deze gemeente, teneinde eene n-chtstreeksche Ver
binding te verkrijgen niet alleen tusschen Gorinchem 
an de Langstraat , maar ook tusschen genoemde ge
meen l en en die aan deu Zuidertramweg gelegen. 

Correspondentie. 
Vele stukken kunnen eerst iu een volgend nom

mer worden opgenomen. 

Advertentiën. 
De G E D E P U T E E R D E S T A T E N der Provincie 

NOOHIt-RItAli.lST brengen ter kennis, dat op 
Dinsdag den Ben April e. k. des vont-middags 
ten tien ure, in het Gebouw van het Provinciaal 
Bestuur te 's Herlogeiibosch, zal worden overgegaan 
tol het. houden van een vergelijkend examen ter be
noeming van .-en OPZICHTER van den Pro
vincialen Waterstaat, niet jonger dan 20- en 
niet ouder dan HO jaren, op eeije bezoldiging vau 
f 1000 per jaar. 

Zij die verlangen tot dat examen te worden toe
gelaten, moeten zich ten dien einde vóór den 20 
Maart e. k. bij gezegeld verzoekschrift wenden tot 
deze Vergadering, onder overlegging van: 

10. tie geboorteakte, 
2o. een bewijs van goed gedrag, afgegeven d.mr 

bet hoofd van het Bestuur hunner woonplaats, en 
Ho. een door een geneesheer afgegeven gelega

liseerde verklaring, ten blijke. tlat de Cainlidaat is 
van een gezond lichaamsgestel. 

liet programma, dat tot leiddraad zal strekken 
bij het afnemen van het examen is vervat in het 
Provinciaal Blad No. It) van 1S73, op aanvrage 
verkrijgbaar ter Provinciale Griffie van Noord-Brabant. 

Z i j , tlie in het bezit zijn van een diploma van 
Civicl-Ingenieiir ziju vrijgesteld van het uileggen van 
examen en hebben, in geval van aanstelling, den 
titel van Provinciaal Adjunct-Ingenieur. 

'S -HKI ITOÜEXHOSCII , 27 Januari 1881. 
tic Gedeputeerde S<iirn coornoemd, 

P. J . BOSCH V A N D K A K E S T E 1 N . 
De Griffier, 

V A N COG T H . 

HEMEiYfË-OPZIGTËR. 
Tt: Leeuwarden wordt gevraagd een OPZIG

T E R der Gemeentewerken, op eene jaarwedde van 
/"800. 

Kennis van aanleg en onderhoud van Straten en 
Wegen strekt tot aanbeveling. 

Sollicitanten wonlen verzocht, bij gezegeld adres 
en onder overlegging van teekeningen en verdere 
bescheiden, zich te wenden tot het G E M E E N T E 
BESTUUR van Leeuwarden, vóór den 20sten Fe
bruary 1881. 

Een ongehuwd Bouwkundig Opzichter, met April 
buiten betrekking komende, zoekt plaatsing, hetzij als 

Opzichter of Onderbaas. 
11. ' l.-stt' ivti 'it 'ii.irii slaan hein wi\ dienste. 
Blieven franco on.ler letters A . Z. bij den Boek-

liatlileliiar .1. ii. HltOK.SE . tc Utrecht. 

MaiitsGliajipij tot Exploitatie van~ 
Stiiatsspoortvegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(VKKNIElIWINTiSFOXIIS). 

Op Dinsdag tien 1»"" Maart 1 8 8 1 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 50. 
Het leveren van omwendbare punt-

stukken van gegoten staal, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen. 

(In twee perceelen.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol

gens a r t 10 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 8*" Februari 1881 ter 

lezing aan het Ceiitmalbureau bij de Moreelse Laan 
en is op franco aanvraag ahhar le bekomen tegen 
betaling van fi.00. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbureau 
lafd. Weg en Werken.) 

Utrecht, den 2 1 '» Februari 1881. 

E E R K O O P 

B O U W T E R R E I N . 
HKT ÜEMKKNTF.rlKSTUUH van ZVTPHKS n l 

Ihnatilag 1 Maarl 1881 . des namiddags precies 
um I uur, in liet eA.nm op liet Kerkhof aldaar. 
len overstaan van den Notaris VOX U ' K I L E R V A N 
POELWUK, in ééne veiling, publiek verkoopen: 

17 Pereeelcn 
B O U W T E R R E I N , 

gelegen buiten de voormalige Nieuwstadspoort te 
Zutphen en zulks in perceelen en in massa's. 

Inlichtingen zijn le bekomen bij den Gemeente-
Architect F. II. V A N K T T E G E K , terwijl de bijzon
dere voorwaarden niet de teekening van het bouw
terrein a ƒ 0 . 3 0 tor Gemeente-Secretarie verkrijg
baar zijn. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 12 Februari 188). 

PRIJSVRAAG. 
Door dc Vereniging; tot ht*vordering van 

A m b a c h t - l f i ' u i j - . wonlt voor die Oud- lee r 
I i i i gou , welke niet langer dan 2 jaar geleden een 
theoretische eu pnictische Ambachtsschool eervol wr 
itten hebben, de gelegenheid gegeven mede te din
gen naar deze prijsvraag: 

1' Het in net-(rekenen en eigenhandig muiten 
van een whikelhaaksch S ta ld r iu 'ge l i i ' t i g ; , op ware 
grootte, volgens eigen ontwerp, met een omschrij
ving van dit werk. In te zenden vóór 1 Mei a. s. 
aan het adres van den ondergeteekende, bij wien 
tevens nadere inlurmalieu te bekomen zijn. 

2' Aan het best gekeurde zal een prijs van /Ü5 
worden toegekend met een Getuigschrift van de Ver
eeniging. 

Namens het Bestuur, 
de Secretaris, 

II. L . B O E R S M A , 
Z. 0 . Binnensingel 3 2 , 

te 's Gravenhage. 

Op Woensdag "23 Februari e. k . , des middags 
ten half twee ure, /a l door of namens het Bestuur 
der Oeldersche Stoomtramweg-Maatschappij 
te Doetinchem, 

worden aanbesteed: 
Het bouwen van een STATIONS-GE

BOUW aldaar, met Kantoor. Qoe 
derenmagazijn, Rijtuigloods. Machi
ne Remise, enz. 

De teekeningen en het l>estek liggen, van af 15 
Februari e. k. , ter inzage bij W. W O L S I N K te 
fhetimhem. 

Inlichtingen /iju op lianen aanvrage te bekomen, 
bij den Ingenieur der Maatschappij T. II. K U S S E N , 
Balistraat 84 te 's Hagt, en bij den Directeur dei-
Maatschappij II. II. E R D R R 1 N K , te Doetinchem. 

Aanwijzing iu loco /al geschieden, op Zaterdag 
19 Februari, des namiddags ten 1 \ ure, uitgaande 
van W . W O L S I N K . 

Tegen betaling van f 6 . — , zijn bij den Inge
nieur en den Heer Directeur, op franco aanvrage, 
copien der teekeningen met bestek verkrijgbaar. 
De vroegere opgaaf van /12.50 was abusief 

AANBESTEDING. 
Op 23 Februari e. k. zal door of namens het 

Bestuur der Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij 
worden aanbesteed, des middags half twee, ten 
huize van VV. W O L S I N K , tc Doetinchem; 

het maken van T W E E B R U G G E N , 
één ter lengte van 58.50 Meter met 9 openingen . 
bij de Driekoningen te Doesborgh , en één ter lengte 
van 23 Meter met 4 openingen, over de Vesting
gracht bij de Veipoori te Doesborgh. 

Heiden van beslagen eiken jukpnlcn met groenen 
houten dek , en van leuningen vooralen. 

Het ijzerwerk wordt dooi-de Maatschappij geleverd. 
Bestekken met teekening zijn van af 17 Februari 

e. k. ad / 2.50 verkrijgbaar bij den Directeur der 
Maatschappij te Doetinchem , en bij den Ingenieur 
T. II. E U S S E N , Balistraat 8 4 , 's Dage, alwaar 
ook inlichtingen zijn te bekomen. 

Aanbesteding. 
De BURGEMEESTER te gemeente ARNHEM a \ 

Donderdag I " Februarij , 's na,ni,lilags I ure, 
in liet o|<ciil»iinr len iJeineentehnize aanbesteden: 

Het EGALISEREN en V E R H A R D E N 
van de Verlengde Hertogstraat, de 
Verlengde Kastanjelaan en het Dijkje 

Teekeningen ter l ange ; bestekken legen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Regtsgebouwen en Gevangenissen. 
Op Woensdag 23 Februari 1881 , des namiddags 

ten één ure, zal in een der lokalen van het Minis
terie van Justitie, in de Nobelstraat te 's-Graven
hage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het uitvoeren van vernieuwingen en 
herstellingen aan- en het onderhouden 
gedurende 1 8 8 1 , 1882 en 1883, van: 

de regtsgebouwen te Groningen. 
Leeuwarden, Heerenveen. Assen. 
Zwolle. Almelo en Deventer; 

de gevangenissen te Appingedam. 
Winschoten, Leeuwarden, Sneek, Hee
renveen , Assen. Zwolle. Almelo en 
Deventer. 

De liggen ter lezing: te 's Gravenhage iu gemeld 
lokaal van het Ministerie van Justitie; te Gronin
gen, Leeuwarden, Heerenveen, Assen, Zwolle. A l 
melo en Deventer, in het reglsgebouw; te Appin
gedam, Winschoten en Sneek iu de gevangenis. 

Zij zijn voorts op banco aanvrage te bekomen aan 
het Ministerie van Justitie; bovendien voor Appin
gedam, by den opzigter A . J . K N A A P ; voor 
Winschoten, bij den opzigter J . J. B A U E R ; voor 
(ironingen, bij den opzigter N . VV, L I T ; voor 
Leeuwarden, bij den opzigter VV. II. P E E T E R S ; 
voor Sneek, bij deu opzigter J . P. HOOGENDIJK 
te Sneek; voor Heerenveen bij laatstgenoemden op
zigter en bij den concierge van het regtsgebouw; 
voor Assen, bij den opzigter H. G. W I N T E R S ; 
voor Zwulle, bij den opzigter J. L . V A N E S S E N ; 
voor Almelo, bij den opzichter B. VVITZAND; voor 
Deventer, bij den opzigter W. C. M E T Z E L A A R . 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect, voor de Gevangenissen en Regtsgebouwen, 
J. F. M E T Z E L A A R te 's Gravenhage, en door de 
genoemde op/.igters. 

Aanwijzing zul worden gedaan: 
te Sneek, Zaturdag II* Februarij, des voormid

dags ten 9 ' / a ure; 
te Heerenveen, beginnende aau het regtsgebouw, 

Vrijdag 18 Februarij, des middags ten 12 ure. 
Op alle overige plaatsen (waar regtsgebouwen zijn , 

te beginnen aan die gebouwen), Vrijdag 18 Februarij, 
des voormiddags ten O'-^ ure. 

1's Gravenhage , 9 February 1881. 
Voor den Minister, 

De Secretaris-Generaal, 
C L A N T . 

AANBESTEDING. 
Op Maandag den 21 Februarij 1881 , 's mid

dags ten 12 ure, zal in het Raadhuis der Gemeente 
DORDRECHT, bij enkele inschrijving, worden 
aanbesteed : 

De DEMPING en RIOLERING van 
t grachtje langs de VEST alhier, van 
af den Bagijnhof tot nabij de Spui 
brug, met de gedeeltelijke leverantie 
der daartoe benoodigde Materialen. 

De voorwaarden van aanbesteding liggen ter in/age 
en zijn, op franco aanvrage, tegen betaling van 
J 0.50 |>er exemplaar, verkrijgbaar ter Secretarie 
van de Gemeente : zij liggen tevens ter inzage aan 
het Bureau der Geiueente.verken , alwaar dc noodige 
inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco aal plaats hebben op Donder
dag den Uiten Februarij te voren, des namiddags 
ten 2 uur. 

De inschrijvingsbilletten moeten op den dag der 
aanl>esteding, vóór 's middags 12 uur, zijn inge
leverd in de Secretarie voormeld. 

Houtverkooping. TRAMWEGEN. 
I)c Notaris VV. 0. BoHTLINOK, te NIJMEGEN, I 

zal op Weenedaa tin l i l februari 1881 , 's voor
middag* nu. 111 uur , ten tiui/e van den Heer 
IIOEF.NAtiEI.S te Srcrlmsch, verkoopen: 

O p hi-i l , . i i i . l ü » i - . l HULSEN b y NUME6EN, 
Ongeveer 80 Perceelen, meerendeels /ware B E U 

K E N op stam, in dt; groote Beukenlaan en in de 
laan langs de woningen van de Wed. V A N L O O N 
en G. H O P M A N . 

2 zware Eikenboomen op de Plaats 
Geschikt voor Seheepstimmer- en Kuiphout. 
Aanwijzing doet .1. KLOMP, Roacbbaasop Huieen, 
Notitieboekjes /ijn oji franco aanvrage te bekomen 

ten kantore van voornoemden Notaris. 

^A A N B E S T Ë D Ï N G . 
Op Dinsdag 15 Februari a. s.. zal door den 

Ingenieur-Architect A . L . V A N G E N D T , te Amster
dam , wonlen aanbesteed: 

Het bouwen van eene VILLA, aan Zee 
te Zandvoort. met de leverantie van 
alle Materialen en Arbeidsloonen. 

De Teekeningen liggen ter visie in bet S T A T I O N S 
K o m Kil r i s te Haarlem. 

Het Bestek is ad f 0.50 te liekoiiion ter Stoom
drukkerij van R O E L O F F Z K N t:s Ht iBNER, te Am
sterdam. 

1T&J. SUYVER." 
Fabriek van Stoomketels en Vv'er ...tuigen, 

</<• Hollandurhe 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 liekel tv|,en 

en reparatién aan beslaande K K T I ' X S worden in 
den kortst mogelijken tijd gelevenl en uitgevoerd. 

Zeer goedkoo|.; K E U E N , sjieciaal gescliikt voor 
T r a m w e g e n ; nadere Iniohtingen bij 

I.DUIS 0OFFIM & O i l , te Luik. 

Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E 8 T B Ü L E 8 , C O R R I -
DOItS, W A R A N D A ' S , a u . , alsmede UF.KI .KEDING 
van M U R E N , T E Q E L 8 voor B L O E M B A K K E N en 
P A N K K I . W K I I K enz. 

Uitsluitend A g e n t s c h a p v n n M n w k O . 
v o i i r Nederland on d M i e l f t K o l o n i ë n 

ct-. *r. O O R , 
Firmu A N T . I J K W I L D , 

Seltec)imal;cr.ihaecn .V". li'i an Ju/forstraat N". 56. 

R O T T E R D A M . 

voor lieht en /waar loopend werk , alsook voor liet 
• m a r e n 1 van StootDcylinden bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of in bussen .erkrygbaar Inj 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam 

A. E. B R A A T, 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Ooudache Singel 118. Oeneraal-Agent voor 
Nederland en Indië vnn de zoo gunstig bekende 

POKTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek vnn de Heeren JOSSON & DK L A N G L E . 
Lijsten van deu Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Houwkunst te Rottenlam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

Iiij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, neettenen de f n c r d r 

Geschiedenis van de Bouwstijlen 
IN DB 

llool,ltij,l|l(.ik<-n «Ier Ar.'liiU-.-Oiiir, 

rcriifLV « . i <.i;i\. 
Iloogleeraar roor de Douiekunst aan de Polytechnische School, le Delft. 

Met omstreeks 7 0 0 in den tekst gedrukte liguren en 6 staalgravuren. 
T w e e d e , vee l v e r m e e r . l e r d e en b i jgewerkte «Iruk. 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a f 1.75, 

Sr>ool*xlitolt 

W A T E R P A S - ! H O F . K M E E T -
efl andere I N S T R U M E N T E N 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

W E E G W E R K T U I G E N . 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond te Arnhem met Mtlploma Men Graad. 

ApPEI . I iLOESEM, IIOODK. G E L E , BLAUWE, HAitDGH UJWE en UIIIJZE KLEUHEXHOUDEXDE METSELSTEEXEX. PRO-
FILSTEEXEX in nlle gewenschte PROFIELEN, PARKETVLOKEBN, RIOLEN, B U I / E X . enz. 

Vervaardigt nlle artikelen welke bij den bouw vnu Huizen, Kerken enz gewoonlijk rail steen worden aangewend, iu S i l W ' f t T -
Z A \ I > « . I E K * eu ook in IM» III I . A % i:TI K . \ 'I'. 

Groothaudel in le quuliteit PORTLAND-CEMENT merk aSzutlc" Tan ToftTfm, GaAtviTZ ft C ° . te Stettin; K N I O H T , B K V . . N fc S T I I M J E ' S eni. 

Aannemers-Materialen Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

i . l l l . l l i l t l l l l l . U . l l l l l l . l ü t l l l i V 
t e K O O P . 

4 Heimachines. Systeem MORRISSON met ol 
zonder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers 
Dagkeeten. 
Heimachines voor I foil. Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p . m . 25 

M 3 water |>er minuut | . l a 4 M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen. Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden. te bevragen bij 

L. J. van den STEENHOVEN, &, Co. 
Aannemers, | landelskade, 

Amsterdam, 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
AVENUE ROGIER 28. L U I K . 

Eigenaars cn exploitanten van H A R D S T E E N - en 
<an K E U E N G R O E V E N . 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Heltin,) £ b . 

lii>i'oiii|iriiiii'i'rili' ts|ili,ill\M-«:i'ii rn dito Uorsrhvlorrrn. 

Natuurt. Asphalt van: 

V A L 1 TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Werken In ts|ilialt-Masiiek voor Trottoirs, Skating-ltiiiks, Moutvlneren, Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Itrug- en 

Dakbedekkingen, Itelon-I'iindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk. Vecht*erend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Vuor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich tc adresseeren 

aati het Kantoor der fubriek, Beltweg 3 , Amsterdam. De Directeur, 
W. PATON WALSH. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars VU Zuilen- en lalelliazall-nrueveu 

in RJJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BB01HSTEES, VDÜBVASTE STEENEN, ESZ. 

Sieuweharen .V,zijde 'ni, l l o M e r d l t i n . 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O V a B O C H . M E T T L a C H 
2 B O C H Frères. M A U B E U C E 
- M I N T O N , HOLLINS 4 C " . . STOKE 
2 l>ij <le V.Tte^t nuuKiiliL'tr. en l>i|j,'itiio<«ler.: 
V D E L I S T * C , lliiringtliet 7. llotterdam. 

A l s r < » m « M » u l > « p o t 
n u 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S\MIH I E, TE RÏ1.WB, FIIWklIIJK. 
/ I L V K H K X 11 E l i V 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en I'rijseournnt zijn te bevragen Iiij 

J . J . S A N I I , Wijnhaven 7ü llotterdam, alwaarook 
verkrij^linar : Verseliilleuile snurlen van ̂  lk,M,|ie 
T E G E L S e,, TROTTOIRSTEENEN (genre 
SarregnemineH). 

II. I I O L S I l O l l l t . l e A r n h e m . 
I N B t * . Z l l v r r e n 3 l « ' d a l l l e \ u o r W n t e r -

| i n N-1 ii M I r u m e n t e n . 
I M 7 9 . H o o j r N t r o i i r i e r n r h e l d l n a ; v o o r K a . 

l e i i m » - r n H o e k i i i r e t - l i i N t i u u i e n l e n . 

Voorts: I1ARO- en THERMOMETERS, alle soorlen 
van K I J K K R S , BRIEFBALANSEN, enz. enz. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & Co. te Arnhem, 

Zestiende Jaargang. N°. 8. Zaterdag 19 Februari 1881. 

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 abouiemtnt bedraagt v<»>r liet binnenland fl.C.b per .1 inaaudeii of 
wel bij vooruitbetaliDK gulden per jaar. Af/ouderlijke nonnners by voor-
uitbestelling 15 ceot. 

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 cent vuor elkeo regel 
plaatsruimte en 10 cent voor een bewijsnommcr. Advertentien roor het bui
tenland eent per regel. 

Bij dit Nommer behoort een Bijvoegsel. 

REINHEID E N W E L V A A R T (')• 
leori Palmeistt.ii heeft eens gezegd : «Vuilnis is 

niets dan een voorwerp op de onrechte plaats." Wij 
zouden deze juisle uitspmak willen aanvullen , met 
te zeggen: «Vuilnis op de rechte plaats gebracht, 
wonlt daar tot een gonihnijn, tot een bron vnn 
welvaart." Dat leert ons weder de geschiedenis van 
de stadsreiniging te Gruuingen, in verband met de 
welvaart daardoor in de Veenkoloniën tevveegge-
bracht: dat leert ons het doorwrochte werk van 
den oud-Wethouder der stad Gion'mgen, Mr. T r i p , 
een werk 100 rijk aan leiten, dat het schier ondoen
lijk is, er een overzicht van te geven in een couranten
art ikel , zonder hun onderling verband le verbreken. 

Met bewonderenswaardige vlijt en volharding 
heeft de schrijver de/en iu zijn aard niet. maar in 
zijne gevolgen des te verkwik kei ijker arbeid vol
bracht. Ilij ontrolt ons in een boekdeel van 362 
bladzijden de geschiedenis van de middelen, die 
Gruno's veste voor het minst sedert het eerste vierde 
der 15'1* eeuw heeft aangewend , om het stadsvuil, 
een bron vnu ziekte eu ver waar loozing, naar de 
rechte plaats te brengen, teneinde daar tot een bion 
van gezondheid en welvaart, tot een nieuw middel
punt van Iwschaving te worden. 

In systematise he orde woiden nl de onderdeden 
van die reinigingsqiinestic door den schrijver behan
deld. Twaalf Imoldstukkeii, in tal van afdeelingen 
gesplitst , worden ann deze gewichtige aangelegen
heid gewijd. 

Wij herhalen , dat het schier onmogelijk is een 
uittreksel uit dit werk te geven , dat genoegzaam 
geheel gevuld is met o rdonnan t iën , plakkaten, ver
ordeningen en cijfers. 

Nochtans achten wij het niet van belang ontbloot, 
om enkele bijzonderheden mede te deelen aangaande 
de ontwikkeling der Veenkoloniën, waartoe het wijs 
bestuur van die stiidsreiniging zooveel heeft bijge
dragen | on omtrent de stolTelijku voordeelen, welke 
de stad en hare jurisdictie daarvan hebben gelrokken. 

Reeds in 't begin der 1 7 a c eeuw was een Utrecht-
sche Comjwgnie begonnen met de venen bij Fokshol 
te exploiteeren. Doch na acht jaren kwam die 
compagnie iu verval, ollebbende de Heeren Borgen), 
ende R. (van 'ïrom'ngen) naer verscheiden oculare 
inspectiën ende type Deliberatie geresolveert mit appro
batie van laelltlideu ende geswuren Milck een heer-
lyck groot warek , als dienen tot groot geriell ende 
ptollijt van de burgerie unde ingesetenen deeer 
stadt. ereustlyck by de bant toe nemen." Een 
reeks van besluiten doen ons zien, dat en hoe zulks 
geschiedde. Dit geschiedde udoor goet beleit, groote 
moeite eude arbeit, doch niet sonder veel dusenden 
costen." 

Van 1613—17 werd een vaart gegraven van 
Fokshol naar Sappeneer; 14 voetbreed, 1200 roe
den lang en 7—It i voet diep. Met kracht werd 
dit werk doorgezet, zoodat den 26 Mei 1028 
•'teerste Schip door de ongelollik ende onbekende 
wech tot verwondeiingc van veel dusent menschen 
is gevaren, unde vvehiich dagen daarna de eerste 
wagen daar op is gevolget." Vóór het einde van de 
eerste helft der 1 7 J ' eeuw was de stad met hare 
koloniën door verschillende kanalen verbonden. 

Tijdens het graven van deze, in onmiddellijk ver
band met elkander staande ndiejien" , begon reeds 
de aanleg eu ontwikkeling der streken, aan die 
die[>cn gelegen. Reeds in 1028 kregen de ontgin-
nera van de venen van Fokshol en Sapjiemeer de 
preferentie van het gebruik van het stadsvuil, tegen 
30 stuiver Drub, de schuit. 

Met groote vrijgevigheid en aanvankelijk geheel 
kosteloos, later met weinig rechtstreekse!! geldelijk 
voordeel, werd dit «vuil" aau de aanvragers afgestaan, 
om de wilde en hooge venen te ontginnen en tot 
een zekere welvaart te brengen. Men moet bewon
dering hebben voor het beleid en het goed inzicht 
van die vroede mannen uit het Noorden, die in het 
midden der 17de eeuw de noeste vlijt en volharding 
der kolonisten van deze Duivelss treken zoo mildelijk 
zijn tegemoet gekomen eu van hunne opvolgers, 
die gedurende meer dan twee eeuwen dit goede werk 
hebben voortgezet, teneinde de afgegraven bodems, 
de woeste dalgronden in vruchtbare landerijen tc 
herschepjHin en die in vruchtbaren staat te houden. 

Met dankbaarheid, maar ook met zelfvoldoening 
mag het nageslacht op dit groote werk terugzien, 
want dit weet de vruchten te waardeeren der noeste 
vlijt en taaie volhanling van zijn voorvaderen. 

Het Gemeentebestuur van Groningen mag met 
voldoening neerzien op die belangrijke en welvarende 
gemeen len, waar thans schier geen venen of woeste 
gronden worden aangetroffen, 

Een bezoek aau de gemeenten Snppemecr en Hoo-
gezand, Veendam eu Wildervank , Oude- en Nieuwe-
Pckela, aan de kolonie Stadskanaal, die «schitterende 

(') De reinijiHtj der stad Groningen, in verband met de 
Veenkoloniën iu hare voormalige jurisdictiën, van bet begiu 
der vijftiende eeuw tet op den tegeuwoordigeu tijd, duur Jhr. 
Mr. II. J . Trip, oud-V\(thunder der gemeente Groningen, 
(iro&ingen, 1880. VV Vcndujji. 

diamant aan Gruno's gordel" , znl de overtuiging ves
tigen , welke heerlijke vruchten het goed gebruik van 
dat • v u i l " I ft nfgeworpen. Landbouw, veeteelt, 
handel, scheepvaart en nijverheid tieren daar in 
meerdere en mindere mate en geven aan bijna 50000 
menschen een ruim bestaan. De talrijke stoomfa
brieken, vooi-al voor aardappelmeel en siroop, vinden 
hare grondstof in de overvloedige aanlapj>c leu kuur 
van de streken, waarop ze gevestigd zijn. De ge
noemde venen zijn thans zoo in waarde door die 
ontginning gestegen, dat er stukken grond in ge
vonden worden, die ƒ 1 0 0 0 tot /"2000 waarde per 
hektare bezitten. 

Naast zooveel stoffelijke welvaart wordt de ver
standelijke niet voorbijgezien. Overal vindt men 
uitmuntende inrichtingen voor onderwijs: een rijks-
en een gemeentelijke hoogere burgerschool, rijks
normaalscholen, een bijzondere gemeentelijke gesub
sidieerde school voor nijverheid on landbouw en zoo
vele andere wedijveren, om de ontwikkeling der be
volking meer en meer tc bevorderen. 

Het doortrekken van het Stadskanaal naar de Prui-
sische grenzen tot de Duitsche kanalen zal de wel-
vaarl eerstdaags nog meer doen toenemen, dc ver
binding van de Staats- met de Pruissische spoorwegen 
niet minder. 

Behalve deze belangrijke voordeelen, die stad en 
provincie indirect ten goede komen, heeft de stad 
Groningen meer rechtstreekse he voordeelen daarvan 
ondervonden door vcrhoogiiig der volksgezondheid, 
tengevolge van de tijdige en zorgvuldige verwijdering 
van het huishoudelijk en openbaar vu i l , door ver-
mei-nlering van de welvaart van tal zijner burgers, 
die meer of min rechtstreeks in de rcinigingszaak 
betrokken z i jn , en eindelijk door een niet geringe 
stijving der stedelijke geldmiddelen, voortvloeiende 
uit den afzet van het verzamelde en verwerkte vuil. 

De volgende cijfers kunnen dit staven. 
Van lü . j ; '— 1Ü6S was het jaarlijksch bedrag der 

onkosten gemiddeld /"2S00, der opbrengst f 550; 
bet nadeelig slot /"2340. Van 1 6 7 6 — 1 7 a i on
kosten ƒ 4 1 0 0 , opbrengst ƒ 1 1 0 0 ; nadeelig slot 
/ 2 7 0 0 . Tot het jaar 1766 werd met een gemid
deld verlies van /"3400 tot f 3600 gewerkt. Maar 
toen in 1760 de reiniging door de stad geheel in 
eigen beheer werd genomen, leverde de exploitatie 
al dadelijk een provenu van / 1404 op. Van 1707— 
1788 daalde ilit cijter weder tot een gemiddeld 
van / 1333, maar de onkosten waren ook aanmer
kelijk hooger. Van 1789—1790 stegen de gemid
delde jaarlijksche winsten tot / 3870 bij een toe
nemen van het getal scheepsv nicht en met vuilnis. 
Van 1709—1822 klommen de winsten gemiddeld 
tot ƒ 1 0 , 3 0 4 in ' t jaar , terwijl de wagen-, maar nog 
meer de scheepsvrachten vermeerderd werden. 

Toen volgden echter minder voorsiwedige jaren. 
Vooreerst gaf hiertoe aanleiding de kwijnende toe
stand, waarin de landbouw destijds verkeerde, 
waardoor het getal vrachten verminderde en de 
prijzen der meststoffen aanzienlijk daalden. Maar 
ten andere schijnt een beknibbelen op het loon der 
staiIsmenners of vuilnisophalers de activiteit dezer 
beambten verflauwd en de hoeveelheid opgezamelde 
stoffen verminderd te hebben. De gemiddelde op
brengst van 1S23—1835 was gedaald tot slechts 
ƒ 2004 in het jaar. 

Met het jaar 1835 treed een nieuwe regeling in 
werking, en van dat jaar zien wi j , met uitzondering 
van een enkel jaar , een klimmende toeneming in afzet 
en winsten. Deze laatsten bedroegen gemiddeld 
ƒ 1 2 , 6 1 1 in het jaar, over het tijdvak 1836—1851. 
In de zes volgende jaren was het overschot gemid
deld ƒ 1 6 , 2 8 3 in ' t jaar , ofschoon de gemiddelde 
jaarlijksche onkosten niet minder dan ƒ 2 0 , 7 7 0 be
droegen. 

Van 1858—1861 waren de* onkosten jaarlijks 
gemiddeld niet minder dan ƒ 4 0 , 3 7 9 , en toch bleef 
er doorelkaar een ovenschot in kas van ƒ 2 5 5 8 . 
Maar aan exploitatie- en ontginningskosten werden 
ƒ 2 4 0 , 0 0 0 besteed; zonder deze zouden de winsten 
gemiddeld ƒ 1 8 , 8 7 8 hebben bedragen. 

En eindelijk, van de jaren 1862—1878, bedroegen 
de gemiddelde totale uitgaven niet minder dan 
ƒ 7 4 , 1 2 4 in het jaar en waren de onzuivere pro-
venuen ƒ 2 7 , 5 9 4 . Het aantal vi-achten was veel 
grooter eu de prijs der meststoffen nooit zoo hoog 
als vioeger. 

Mij dunkt, dat het medegedeelde recht geeft tot de 
uitspraak, dat vuilnis, op de rechte plaats gebracht, 
daar tot een bron van welvaart, voor de plaats van 
verwijdering een goudmijn kan worden. 

En niettegenstaande dit bewijs reeds zoo lang en too 
sprekend is geleverd, luten de meeste groote steden 
bet beste gedeelte van haar vuil nog in dc stads
grachten nfloopcn, waar dit hindernis, ergernis en 
stremming in de scheepvaart veroorzaakt, om nu 
niet te gewagen van de sanitaire nadeelen, die 
moeilijk ouder cijfers zijn te brengen, maar die 
zeker van niet minder beteekenis zullen zijn. 

Mocht de bestudeerüig van het aangekondigde 
boek menig bestuur tot nadenken en ook tot beter 
handelen brengen. Du. S. Sr . C. 

H O O I D E I S C H E N , A A N E E N P O O L S C H I P 
T E S T E L L E N . 

V»T klimmende belangstelling heeft de natie de 
Neiiei-'awbeh.' Noordpooltochfen der laatste jaren 

gadegeslagen. 
Hoe moeten echter deze expedities beschouwd wor

den? Zijn zij voorbereidings- of pion nier tochten, en 
dus bestemd om een bepaald programma voor verdere 
en meer uitgebreide onderzoekingen te kunnen vast
stellen . of zijn zij in de eerste plaats wetenschappe
lijke tochten, slechts bestemd om jaar op jaar iets toe 
te voegen •tan de materialen, waaruit de wetenschap 
van het hooge Noorden zal opgebouwd worden? 

Wellicht bepaalt men zich, en geenszins op losse 
gronden, voorloopig tot dit laatste; niet omdat dc 
mannen die, als het zoo mag genoemd worden, het 
poolgevoel der natie hebben wakkergescbiid en reeds 
het geheele volk aan zich verplicht hebben, geen 
nieuwe banen zouden willen of durven breken, ge
lijk dit een Nordenskjold reeds zoo uitnemend ge
lukt i s , maar omdat men rekening moet houden met 
gegevens en omstandigheden en men slechts tc be
schikken heeft over beperkte middelen. 

De vraag doet zich evenwel voor wat beter i s : 
elk jaar een tocht van beperkte strekking te doen 
en elk jaar weder een beroep te doen op den fman-
cieelen steun vnu Mangstellenden, dan wel de toch
ten te beperken tot een om de twee of drie jaar , 
inmiddels geld te verzamelen voor een stevig fonds 
en de expedities te orgnnisecren op gi-ootere schaal. 

Mij dunkt, dat bij het bewandelen van den laat
sten weg, er meer kans bestaat climax te brengen 
in de resultaten en minder gevaar, dat de algemeene 
belangstelling langzamerhand verllauwen zal bij ge
brek aan ol' liever door aanhoudende prikkeling. Leest 
eu hoort men telkens van de Barcnds: die uitgaat 
en van de Barcnds: die terugkomt, dan begint het 
publiek zich hieraan zoozeer te gewennen, dat die 
berichten ten slotte zijn aandacht niet meer trekken 
cn er een soort van onverschilligheid ontstaat, die 
zeer ie betreuren zou zijn. Vooral zij , die de innerlijke 
waarde der resultaten niet kunnen schatten en niet 
iets tastbaars of belangwekkends aan de zaak kunnen 
nratknoopen, laten de aandacht het eerst glipi>en, 
met het gevolg, dat weldra het nationaal karakter 
der tochten te loor zou gaan. 

Er zijn immers zooveel naties, die de arctische ge
westen met beter middelen onderzoeken, als Engel-
schen, Amerikanen, Zweden, Duitschers, Russen, 
en wat doen wij dus met ons scheepje in de kou! 
Zoo, vrees i k , zal men weder gaan argumenteeren. 
Wenschelijk zou het zi jn, dit te voorkomen. 

Eilieve, gemakkelijker gezegd dan gedaan! Aan 
moedige en ervaren mannen uitbreekt het ons niet, 
maar het ontbreekt ons aan geld. Want , om met 
beter middelen te opereeren, is in de eerste plaats 
meer geld noodig, terwij l , om iets van beteekenis 
bij elkaar te kunnen brengen, moet afgezien worden 
van jaarlijksche tochten. 

Toen de eerste tocht op touw gezet werd, was 
het niet de vraag, hoe men de beste resultaten kon 
krijgen, maar hoc men met beperkte middelen de 
meest mogelijke vruchten zou plukken. 

Ik geloof, dat men gelijk had zich aanvankelijk te 
vergenoegen met een zeilscheepje; maar ik ben te
vens van meening, dat bij uitgebreider bestemming 
onzer Noordpoollochten, dit schip, dat ontegenzeg
lijk goede diensten bewezen heelt, moet vervangen 
worden door eeu ander. Ik wi l trachten op te hel
deren, dat ons poolschip der toekomst moet zijneen 
sch roefschip. 

Alleen reeds uit het feit, dat verschillende Noord-
poolvaarders, zij het ook in velband met de te on
dernemen tochten, schepen bevoeren met stoomver-
mogen, kan men afleiden, dat andere voortstuwing 
dan door wind alleen, wenschelijk werd geacht. 
Daarmede is niet gezegd, dat schepen met stoomver-
mogen altijd de gunstigste resultaten hebben gehad, 
noch dat voortstuwing onder water in de Poolzeeën 
steeds de voorkeur verdient. De volgende, waarschijn
lijk algemeen bekende, voorbeelden kunnen een en 
ander staven. 

John Franklin vertrok op 6 Mei 1845 met de 
schepen Erebus en Terror, om de noord westelijke 
doorvaart tc zoeken. Zijne schepen, die reeds met 
succes gebruikt waren in de zuidelijke ijszeeén, had
den elk een kleine schroefmachine met lichtende 
schroef. Wel een bewijs, dat men toen reeds het 
nut van stoomschepen voor NoordpooltOOhten begreep 
en van meening was, dat een middel moest voorhan
den zi jn, om bij windstilte of tegenwind niet geheel 
ontwapend te zijn, maar, in spijt van die tegenwer
king der natuur, zich op het juiste oogenblik een 
doortocht te banen, die misschien eenige uren later 
onherroepelijk zou afgesneden zijn. 

Men kent den uitslag van Franklin's expeditie. 
Zijn stoomschepen hebben hem niet kunnen redden. 

Ook is bekend, hoe Dr. Kane met de brik Ad
vance op 30 Mei 1853 New-York verliet, om de 
Franklin-expeditie te gaan opsporen. In dit geval 
geen stoommachine, maar ook geen gelukkige tocht. 
Het schip was soms ten ipealbal van den stroom en 

o. a. op 7 Augustus 1853 was het niet te regee-
ren, werd naar het oosten gedreven en dreigde op 
de Groenlandsche kust geworpen te worden. Den 
volgenden morgen, bij reldweseeawind, zette men de 
zeilen bij cn trachtte door het drijfijs te boren. Elke 
manoeuvre, zegt Kane, had hare bijzondere voorval
len, doch allen waren zij evenzeer zonder gevolg. 

Meer nog zou ik uit het scheepsjournaal van Kane 
kunnen aanhalen, ten bewijze dat stoom een krach
tig bondgenoot voor hem had kunnen zijn. Kane 
wenl in Juli 1855 opzijn beurt opgespoord door de 
stoomboot Arctic cn het brikschip Hclease. Reide 
konden van stoom gebruikmaken ter voortstuwing. 

In de Duitsche Noordpool-expeditie's l i g t , dunkt 
mij, ook een vingerwijzing, die stoomgebruik aan
beveelt. 

Na Petermann'a opmerkingen had de eerste Duit
sche espeditie plaats in Mei 1808. Het zeilschip 
Groenland g ing , onder bevel van kapitein Koldewey, 
de oostkust van Groenland ten noorden van 74"5 
N.D. onderzoeken, maar keerde 10 Oetober 1808 
te Bremerhaven terug, wel niet zonder dat vruchten 
etgeworpen waren, maar toch zonder het eigenlijke 
doel te hebben bereikt. 

De tweede Duitsche expeditie, in 1869 , geschiedde 
met de sch roefsche|»en Germania en Hansa, onder 
bevel van de kapiteins Koldewey en Hegemann. Ook 
zij had ten doel de Oostgroenlandsche kust te on
derzoeken. De Germania kwam tot 75" 31 ' N . B . , 
maar werd tot terugkeer gedwongen door averij aan 
de machine. In September 1870 kwarn zij te Bre
merhaven binnen. Dc Hansa werd door het ijs in
gesloten en verbrijzeld. 

Ongeveer gelijktijdig met den eersten Duitschen 
N'oordjiooltocht, rustte Zweden een expeditie uit op 
grooter schaal, met het stoomschip Sophia, waarop 
Otter het bevel voerde, cn Nordenskjold met andere 
geleerden de wetenschappelijke onderzoekingen op 
zich nam. Deze expeditie slaagde zeer goed. Door 
de Hinlopcn-straat drong men door tot op 81» 24' N . B . 

Een andere Zweedsctie expeditie, de vijfde, ging 
in Juli 1872 van Tromsó u i t , onder leiding van 
Nordenskjold, en ligt met de jongere tochten nog 
versch in het geheugen. 

Reeds vóór 1870 richtten er zich veler pogingen 
op, door te dringen tot de oostelijke deelen van het 
poolbekken, en trachtte men de vraag op te lossen, 
of het mogelijk was uit de Noordelijke IJszee door 
de Kaïïsche Zee in de Noordsiberische zeeën te ko
men. Carlsen deed in 1868 het eerst met goed 
gevolg dezen tocht, die — het is billijk dit te er
kennen — ook met zeilsche|>en meermalen met suc
ces herhaald werd. De schoeners Alpha en Island, 
Samson en Polarstern toch, die in 1870 dezelfde 
zee bevoeren, hadden, voorzoover ik weet, geen 
stoom vermogen, doch men bedenke, dat die tochten 
kortstondig waren en op gunstige tijdstippen onder
nomen werden, toen men ondervonden had, dat in 
de maanden Juli en Augustus weinig ijs in de te 
bevaren zee aanwezig was. 

(Jeuoeg heb ik aangevoerd om te doen uitkomen, 
dat stoom vermogen geenszins verwerpelijk is. 

Zouden onze Noordpoot-autoriteiteu dit niet gewe
ten hebben? Zeer zeker wel. Reeds heb ik gezegd, 
dut zij moesten roeien met de riemen die zij had
den. Een stoomschip kost niet alleen meer geld 
omdat het , ceteris paribus, grooter is dan een zeil
schip , wegens de ruimte, gevorderd door machine en 
kolen, maar ook de machine verslindt geld in den 
vorm van kolen, de uitrusting kost meer en ma
chinisten en stokers zijn noodig. 

Maar wanneer meer middelen ter beschikkingston
den, zou men dan moeten kiezen tusschen stoom 
en zeilen? Ik geloof het niet. Hulpstoorovermogen 
is veioordeeld eu wel, omdat zijn gebreken zich voor
doen telkens en bij iedere nieuwe reis op de bekende 
zeeën, hij een Noord pooltocht echter is het andera. 
Zulke tochten vinden niet hun eerste levenskiem in 
een commercieel belang, zijn minder gebonden aan 
tijd en hebben buiten de bewoonde wereld plaats. 

Daarom dan ook acht ik hulpstoomvermogen voor 
zulke tochten wel degelijk gerechtvaardigd, zelfs 
noodzakelijk. Een reserve-vermogen toch moet voor
handen zijn als de machine breekt, de kolen ver
bruikt zijn of het machinepersoneel omkomt. Derhalve 
zeil- en stoomvermogen te zamen is hetgeen dan 
gevorderd woidt. 

Of de voortstuwer moet zijn een schroef, die al 
dan niet kan gelicht worden, of wel , als rekening 
moet gehouden worden met ondiepten , een tweeling-
schroef, is een quaestie van detail , die hier niet be
hoeft uitgesponnen te wotden; maar zooveel schijnt 
zeker, dat een goed geconstrueerde lichtende schroef 
geen nadeel kan doen. 

Minder reken ik tot de details de vraag, of het 
schip van hout of ijzer dient te zyn. liet is , dunkt 
m i j , niet twijfelachtig, dat dit laatste materiaal te 
verkiezen is , omdat een ijzeren schip veel sterker kan 
gebouwd wonlen dan een houten. Wel-is-vvaar kan 
bij een houten schip de sterkte plaatselijk grooter 
zijn, hetgeen in een zee met drijfijs zeker nogal 
weegt, doch om hierin te voorzien, zou het ijzeren 
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schip moeten zijn een oouiposietschip in dien z in , 
dat men op de ijzeren huid een stevige houten huid 
bevestigi. 

Dit zijn, mijns inziens, de hoofdvoorwaarden, waar
aan de bouw van een Noordpoulschip moet beunt* 
woorden, dat bestemd is zich geruimen tijd inde 
noordelijke zeeën op te houden, en welks l>emaiuiing 
zich niet met opzet bepaalt tot het verzamelen van 
wel teer belangrijke gegevens voor k allograph ie, 
fauna, flora, geologie enz., maar dat uitgerust wonlt 
met dc nog gewichtiger oedoeting, o m , zoo moge
lijk, tevens handel of visscherij den weg te wijzen. 

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 DEU 
B O U W K U N S T . 

A KI) K R LI NO AMSTERDAM. 
Vergadering van 4 Februari 1881. 

De voorzitter deelt mede. dat dc in de vorige ver
gadering gekozen nieuwe bestuurders bet mandaai 
hebben aangenomen, en bet Bestuur zich daarna op
nieuw heeft geconstitueerd als volgt: N . Betlekei-
Bisdom, voorzitter, II. J . Walter, vice-voorzitter, 
J. N . L a n d r é , penningmeester, P . J . l imbers, se
cretaris, P. F. Laarman , Th . Sanderson G. Krook. 

Van bet Bestuur der Maatschappij is o a. inge
komen eene missive, houdende zes liemerkingcn op 
de ter goedkeuring aangeboden wet der Afdeeling. 

Vier daarvan, als geheel van administratieve!! 
aard, worden zonder discussie aangenomen. Een an
dere, waarbij het Bestuur wenscht bepaald te zien , dat 
de Aldeeliug niet meer het recht zal hebben, eereleden 
te benoemen, buiten de leden der Maatschappij. 
vindt veel bestrijding, doch wordt ten slotte bij 
stemming insgelijks aangenomen. 

Ook wenscht het Bestuur der Maatschappij de be
paling te zien opgenomen, dal plaatselijke leden geen 
recht hebben de vergaderingen dei' Maatschappij bij 
te wonen. 

Hiertegen bestaat in zooverre bezwaar, dat men den 
plaatselijken leden gaarne recht van toegang wenscht 
te doen behouden op de Soptcml>er-vergadoi ingen, 
wanneer deze gehouden worden op de plaats. waar zij 
lid der Atdeeling zijn. Wonlt besloten in dien geest 
aan het Bestuur der Maatschappij te antwoorden. 

Als spreker treedt nu op de heer Th . Sanders tot 
het houden eener «beschouwing over stoomt ram wavs 
als middel tot ontwikkeling van groote stalen". 

In eene vrij uitvoerige inleiding deed spieker uit
komen, welke ptoote waarde «Ie oude volken aan 
goede wegen hechtten. De Pheniciors hadden reeds 
eenig denkbeeld van spoorwegen. Vooral tie Romei
nen hadden veel zorg voor de richting, aanleg en 
inrichting der groote wegen. 

Eerst in het begin van onze eeuw evenwel valt 
op dit gebied groote vooruitgang waar Ie nemen , 
en nadat in 1835 de eerste spoorwegen in gebruik 
kwamen , volgden de verbeteringen elkaar met reu
zenschreden op. Spoedig waren de grootste gedeelten 
van Europa cn Amerika als met s[Mxirwegnettcii 
overdekt. 

De groote kosten van aanleg en exploitatie, aan 
gewone spoorwegen verbonden, deed voor de ver
binding vnu kleine plaatsen het denkbeeld van 
locaalspoorwegen, en ten laatste ook van stoomtram
wegen . aan de hand. 

Voor deze laatste soort wegen is door spreker 
concessie aangevraagd tot het makeu van een cein
tuurbaan o m , met vei bindingen M deze stad en 
van eenige builen gemeenten. Over deze concessie 
zelve zal spreker voor het oogenblik niet in bijzon
der heden Inden ; alleen wil hij de voonleolen, die 
uit deze verbindingen kunnen voortvloeien e n voor 
Amsterdam zeer vele zijn, aangeven. 

Men deuke slecht> aan de gelegenheid voor fabrie
ken om zich meei' builen de stad te vestigen, waar
door het dempen vau sommige grachten minder 
bezwaar zal opleveren; de verbinding met abattoir, 
groenten- en melkmarkt; de belangen van kunsten 
en wetenschappen, enz. 

Evenals te Londen treinen, expres daartoe bestemd . 
de werklieden naar en uit de stad voeren, waar zij 
geschikter gelegenheid tot wonen kunnen vinden, 
wenscht bij hier de stoomtramwegen tot dat doel 
te bezigen, wat met hot oog op de weinig beschik* 
bare gezonde woningen TOOT werklieden in of nabij 
de slad inderdaad noodzakelijk mag genoemd worden. 

Ook ten aanzien van onze steeds minder geschikt 
gelegen begraafplaatsen kunnen zij nuttig wonlen, 
daar deze binnen niet ver verwijderden tijd toch 
verder buiten de gemeente aangelegd zullen moeten 
woiden. Dnt ook voor de buitengemeenten deze 
verbindingen van gmut gewicht zijn, zal door nie
mand betwijfeld worden. 

Nadat spreker zijne rede, door kaarten toegelicht, 
had geëindigd, werden door enkele leden eenige opmer
kingen gemaakt, vooral met lietrekking tot de ge
schiktheid van stoomwagens om in drukke, -malle 
straten zich te bewegen, en over de moeilijkheid 
om de ritten met korte tusschenpoozeu te doen. 

De hoer Sanders geloofde wol aair te overwinnen 
moeilijkheden, doch die komen bij alle nieuwe zaken | 
voor. In Roiraan, L'assel, Hamburg rijden de stoom* 
trams, in de laatste plaats zelfs iu een ieor drukke 
straat, maai', en daarop vooral komt bet aan, inde 
steden mogen zij ultbaus met niet grooter snelheid 
dan 15 K M . in het uur rijden. 

De Voorzitter (hinkte den spreker voor zijne voor
dracht en hoopt, dat hij vooral iu het belang dei-
zaak succes op zijne onderneming moge hebben. 

De heer Leliiuan bracht een woord van dank toe 
aan don afgetreden secretaris en penningmeester en 
zeide, dat bij iu du volgende vergadering een spreek
beurt hoopt te vervullen. 

Als leden der aldeeliug werden voorgesteld do 
heeren Muijsken en Rieber, waarna de vergadering 
werd gesloten. 

Correspondentie. 
C. te R. Uw opstel blijkt mis, na aandach

tige lezing, minder geschikt vooi dit blad. 
Aan II. te G. Iu orde ontvangen, 

Unkondijrin^en van Aanbestedingen. 
Maandag, si re sr. 

%m«terdam. Ie 12 uren. door bet iniui>terie van ko
loniën, in bet gebouw der Maatschappij t.il Nut van 't 
Algemeen: de levering van verschillende benoodigdheden. 
in Ml perceelen. 

tmotrrdam te 12 men. d«oi den architect I. Oos-
schalk, in bet Hotel du Talais Royal: bet maken vaneen 
gebouw tot tentoonstelling van oudheden eu/.. ann den 
Amstelveeiischevveg bij bet Tolhek, gemeente Nieuwcr-
Aiustel. 

Meppel. te 12 ureu. ilmir <1. Donker en W'. Blinks, bjj 
|(. Donker: bet bouweu van 2 burgerwoningen. 

D . i r . i i . . l.t te 12 uren. ten raadhuize: de demping eu 
lioleoring van hot grachtje langs de Vest. van den Bagijn
hof tot nabij de Spuibrug. mei gedeeltelijke levering van 
materialen. 

Hallum, te 12 ureu, door bet gemeentebestuur van 
Kolbimerlaiid-en-Nieuwkririsland. ten goinoeiitehnizo: het 
afbreken der bestiuu.de- en hel bouwen va ne nieuwe 
school te Kuil erjiornp. benevens het maken van eene 
hul |rsr hooi. 

ttraninjren, 'savonds 8 uren. door W. Hendriks, in De 
Beurs: het afbreken en wederopbouwen va i huis 
W.Z. Heen-straat, K 333a. lnl. bij den architect .1. Man-, 
aldaar. 

M N N w v M r . bij Mr. Julius Verwet, op het slot Zorg-
\lied: bet Imuwe uer «.telpliui/ing aan deu straatweg 
onder Nioiiwehiug, bij Terhand. 

I. einvi..r<1iu . hij .1. K. l i . Nooi deliiloi p. Noorder lllgel 
BO: bet maken van eenige veranderingen aan bet geitouw 
van de zwem- en badinrichting, met het verhouwen van 
een ketelhui- en het verhelerell der zwembassins, aan den 
Noon Ier-singel. 

Lemmer, door het ger niche-tuur van Len.sterland: 
de levering van 215 M 1 grint. 

I i i i i - . i i i , c . £i tVbr. 
ïti-.-.ti. te in uren, voor I, H. L. Begens, bij Wed. 

Sogers: bet houwen vair een hoerenhuis. 
N-l la j -r , te 1 uur, door het ministerie van linantien: 

het omlerhouden van- en bel doen van eenige herstellin
gen aan bet gebouw, waarin gevestigd is h.-t kantooi'van 
de hyiKitheken en het kadaster te Sneek. ged. '81. '82 en 
'82. lnl. hij den ingenieur-architect voor de Landsge
bouwen, te s-llage en den hoolïiopzirhtT I). I'nkkeiis, te 
Zwolle. 

Nlcuwe-PekeU, te 2 uren, voor S. Slerrenberg: bet 
houwen van een groot logement met Kolliehuis te Oude-
Pekela. 

f.rnnlnjrrn . 'savonds H uren, door <•. Mcnsinga, bij 
Van dei' Tiuik: het houwen van een woonhuis, met pak
huis ilaarneven. buiten de voormalige A|ioorL aldaar, lnl. 
bij den architect T, van Halen. 

\ \ m n-*l..g . 2» IVlir. 
< "IIli i-nl . . .1 te 11 uren. door Int geur. tebest : 

de levering van 500 M 3 oinlet hoii.lsgrint en 4*1 M ; l aan-
loggi int. 

'a-Hage, Ie 11 uren. door bet miuisterie van watcr-
staat enz.: lo. bet leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper eu metaal, benevem het 
besofgeu vin Kneden en werklieden tot bet doen van 
herstellingen aan de Rijks—t.-un- en andere vaartuigen, 
in gebruik bij bel baggerwerk ten behoeve vau de werkeu 
vau ile Merwede en billen iu de prov. Zuid-Holland en 
Noord-Brabant, ged. hel tijdvak van 1 April'81 -31 Haart 
'82: 2o. het vertier opruimen van gronden van de Wilsu-
iiieriiol of Zandwelle. aau den rechteroever van deu tlel-
dersche-Usel, tusschen de kilometerraaien 111 en 113. 
onder Wilsum. in Overijsel. Raming f 10,000. 

'a-Hage, te 12 uien. .Iixu' h.-t ministerie van waterst. 
enz.: het leveren en verwerken van storL-teeii, ten be
hoeve vair de overbrugging vair bet HoUandsch Diep, en 
het uitvoei'en van hei-stellingen en vernieuwingen aan de 
iivierwirk.il. gelegen aan den r 'delijken oever vair het 
Hollaudscli Diep. lot dc overbrugging behoorende. met 
het onderhoud dier werken tot 1 Mei '82. Uaming/46,000. 

Ncrtcnihllk. !•• 12 uren, door dijkgraaf en heemraden 
van het Ambacht de Vier Nom'dorkoggon: lo. het ver
nieuwen van de brug iu den li.wkelwegoverdedoii-i-.lo.it 
te l.auibeitsrhaag: 2o. het verlmiiweu van het woonhuis 
te LaiubeilscJiaag: 3o. hel gewoon onderhoud over 'SI 
van eeuige buitenwegen. 

a-Hage. te 1 iiui'. iluur het. ministerie van justitie: 
bet uitvoen'ii van vernienwingeii eu heistellingen aan-en 
het onderhouden ged. '81, '82 en '83 van: de n-ehtsg,-
Imuwcn te Iimnillgcn. Leeuwarden. Heerenveen, Assi-n, 
Zwolle, Almeloo en Deventer: de gevangenissen te Appin
gedam. Winschoten. I u warden. Sneek. Ileeirnveen. 
Assen, Zwolle. Almelo., en Deventer, lid. bij deu ingeu.-
arehitect voor de gevangenissen en rechtsgehnmven .1. I'. 
Mei/.laar, te 's-Hage. 

Harders* Ijk . te 1 uur. door burg. eu weth.: lo. h.-t 
maken vair eeue glazenpui en bel verhouwen der privaten 
in de Hierderschnol: 2o. de levering van dc heiioodigdo 
houtwaren. 

asera»t<ell . te 1 uur. door burg. en wetb.: bet bou
wen van eene o|»eiihan- school met ondcrwijzemwonlng. 
lnl. hij den architect .1. .1. Wove, te Nijmegen. 

Itin-tini hem . te O', uren. door het Iiestuur der 
dersehe Stooiuti-uuweguuiatscbapprj: hel bouwen van <*eii 
stationsgebouw, aldaar, met kantoor, goeden-n magazijn, 
rijtlligloods. inachine-reuiise en/, lnl. hij den ingenieur 
der Maatschappij T. II. Kussen. Hallstraat, te 's-llage en 
bij deu directeur H. II. Knlhrink. te Doetinchotn. 

Deetlnrhem, le !'ƒ, un-n. K W hel bestuur der liel-
ders.be Stoointr.unweginaals»happij. bij W. Wolsink: hel 
maken van 2 bruggen te Doesburg, lnl. bij den ingenieur 
T. II. Lussen, le S-llage. 

II >ank le 4 uren. bij K. II Uttering: h<I 
houwen van eeue I leiihui/ing te Wildci vmksterdalleu. 

l a aak, door voogden van net Ola^burgei-weeshuls, in 
De Nieuw.- Doele: het maken van een gebouw voor zie
kenverpleging lui het weeshuis, lnl. bij den architect 
A. Ilrcuriisson Troost. 

Wildervank. door de Kerste (iron. Train waymaat-
scbappij : bet leggen der sporen en wissels i de daartoe 
hel vuile weikeu voor de lijn Wildervank Stadskanaal. 

Balnuard, l ki-rkV.Hi^d.-u van de Herv. gemeente: 
het l wen van een |.astoriogohniiw. lnl. bij den archi
tect H. IL IWdcrhai-h. 

Wam mrl*, l m geioeeulehuize van Henrraarderaileel; 
de levering van 650 stén; grint 

• • H l l M i g , >4 PtaW. 
'•-Man, le 11 uren. door bet ministerie van marine: 

bet maken van eeu wontigelmuw v.Mir bet loodswezen te 
Helle voetsl nis. 

Ml.-annapararhlv. le 11 oren: hel maken varr eene 
steenenvoeting. ter vervanging van het paal- en kistwerk, 
over 340 M lengte, iu bet waterschap De llildtpollen. 

Wr-txaan, te 1 uur. door burg. en weth.: lo, het 
verdiepen err verbreeden vai n gedeelte van zijkanaal 
L. tot verruiming vau de In-taande lo-- en ligplaats voor 
zeeschepen; 2o. het maken van 300 M. reinmingweik tot 
he-* heruiiiig van de kaïiaalh.iorden. iu 2 pen len en in 
massa. Inl. bi] den ingenieur K. van Rijn, te Velzen. 
Aanw. 22 Febr.. van l',»- 2 1 ' , uren. 

vn . - i . r r t i .u i te 3 ureu. door de Naamlooze Vennoot
schap tot Kxploitatie van de Hollandsche Manége, irr Do 
R.HMie Leeuw: hei maken der grond- en fundeeringwerken 
vooi II nieuw inaii.'-gehouw. aau de Vondelkade, aldaar. 
lnl. bjj den ingeiiieiir-aivhitect A. L. vair Gendt 

Haai -Inn. te i uren. door den architect .1. .1. Ouds-
bmrn, in bot lintel Lion d'Or: lo. bel houwen van 10 
woon- en winkelhui/en: 2o. idem van 3 woonhuizen. 

•Hage, ten raadliuize: de levering van 29,000 tons 
fvan 1000 Kti . l Kngelscbe en 11IKI tons S. hoWlie of wel 
600 tons Australische kolen, v.mr de g toga-fabriok. 

vrijdag, sa rear. 
Urantngeii, te 12 uren. door het prov. bestuur: bet 

makeu vau paalhehcjiiig.-u niet aanltahnl of steenstapel-
glooüngon langs de wegen en jaagpaden, in 4 perc 

AmalrrSani, te 1 uur, door deu architect .1. van Lonij, 
voor rekening van K. ('. Urotr. in De Ruodo Leeuw: het 
vi-i'liouweu van pen-eel no. 480 op de IViusengraclit bij 
de Leids. bestraal tot gvninastiekscliool niet Iwwenwoning. 

« i - i k..|n-l le . te f uur. dooi' kerkvoogden der Herv. 
gemeente, iu de oude pastorie : bet afbreken der oude 
en bet bun wen eener nieuwe pastorie aldaar, lnl. hij deu 
architect J. II. Hsanink, te Goes. 

ZaterSait, S « l . h r 
Wltmarsiim. Ie 1 0 ' u r e n . door burg. eu wetb. van 

Woiiseradeel: hel bouwen van een schoolgebouw en ou-
derwijzerswoiung 1 • Zurich. Aauw. 22 Kebr.. te 11 ureu. 

a-Hasr. te 11 uren. duur den architect 11. We—Ir. i Jr.. 
in hel Ziiidhollaiidscb Kofliehiiis: hel Uiuwon van een 
been>iibnis aau den Stationsweg te —Ilage. Aanw. 23 
l'ebr.. te 10 uren. 

i o i - i n i t . i i i te II uren. door deu coiiunauitaiil .Ier 
marine, Ier griflie vau de directie: de levering van: lo. 
yzer; 2o. vi-rs.hillen.le .|.H-ksoorten, in 13 peiveeli-n. 

Amxtrrriam. Ie 11 un-n. door deu architect N . Vos. 
in lie Uoode Leeuw: het houwen van een koOii-huis met 
bovenwoning, aau de Stiidhoiulerskade. aldaar. 

Staveren, le II ureu, ten watei'schapshuizo vair II. O. 
en A. Z.: lo. a. hel verhoogen eu verzwaren van een ge-
deelle zeedijk, lang 211(1 M,; h. de levering van '.HM L. brik : 
<: idem van 1575 L. zuilenhazalt: tl, rdern van 25 M* 
grint: - go. a. het verhoogen en verzwaren van 170 M. 
lengt*- zeedijk tiissebeu Slaveren en de Molk wei u isluis 
het reionstrueeren van sleeuglooiing en bel maken van 

ateenen noofd laug 6') M.: '>. h.-t l.-v.-ivn van 550 [,. 
brik: r. idem vsn 120 L. zuilenhazalt: d. idem van W M * 
grint; 3... eenige gewoou-ondeilioudswi-rken aau de 
zoeweriugeu vau hel waterschap: - - 4o. het leven-u vair 
60 M> grint: - 5o. het leven-u van 40 L. brik. Aanw. 
23 Febr.. te l i ureu. 

Rln-ile.i le 12 uivn. door burg, eu weth.: lo. het leg
gen van een*- klinkei bestrating iu den Rozendaalsebeweg 
2o. idem van een eind klinkei best rating in denOnden Rozen-
daaK-heweg; 3o. idem vau een klink.-i he-lralmg met 
riool aau den Kerkweg, een eu ander te Velp. lnl. bij 
den gemcentenpzichter M K. Smit, te Dien-n. Aanw. 23 
Kebr. te f i ' , rmm. 

l ln l i i I I il , te 6 uien, hij K. Kivii : eeue verliiiiuieriiig 
aan bet Deuirleiiientsgebötiw aldaar. Aanw. 24 Febr.. 
te 10 uren. 

Ilaulcrwljk. door ki-ikv.H.g.|en der Ned.-rl. Herv. ge
meente: liet afbreken der oude- en het houwen eener 
nieuwe pastorie, lnl. bi| den aivliitect A. KmvistRL, te 
Gorredijk. Aanw. 21 Febr.. te 12 uren. 

HaandatT, X*t r«Be. 
I.I-I-|IIMIII.I<- ti- L H , uren, door bet te dnksdbtrictin 

ttvenj-el (Mastenl.l-.Hk). hij II. van lie.hteren : hel 3jaiig 
lerboiid der kui.-twei k*-n van hel 4.< iiijk-ili-lri. I. 
V i n - i . - i . l . r i . Ie 12 uren. door burg. en weth.: bet 

verrichten van lige hentellmgen en vernieuwingen, be
lieven- hel ondeiliouileii ged. '81. van de hui/en. torens, 
(KHU'U'ii en/., de gehouwen len behoeve vau l.et onderwijs, 
van de politie en der brandweer. I evens die op de al
gemeene begraafplaatsen. Inl. aau bet bun-air van den 
slail-ar.hiteci, Aauw. 22 Febr.. te lt uron. 

Ilnr.tr** 1.1 te 1̂  uren. ter secretarie: de levering vau 
ongeveer 400 M 1 riviergrint. 

l t .KKl.s i l io i ir (under Aiigii-tinii-g,i), te 12 uren. door 
liet waterschap Surhui-lorv : lo. bet houwen van eene 
schutsluis utet draaibrug, het uitruimen der bestaan de 
-luis mei brug euz,: go. |• -1 Ixitiwcii van eene sluiswacb-
tei-swi.ning met schuin ; 3... bet ge.ieellehjk vernieuwen 
en hi-i-si.'lleii van de vaste brug de Augustiniisgaastcrtillc. 
lnl. hij V. vau der Weill Jz.. genieeutearcl.ileet te Duiten-
past. Aanw. 22 Febr.. le 12 un'ir. 

Kaudiim. te 12 uren, door l.et gemeentobi-suiu- van 
Hemel r-Oldephaert-4'ii-Noonlwolde: d<- levering vau 
445 stén- gewasscben riviergrint. 

Oudrlaiidr. te 12 Uivn, door het g'-lueentehest.: bet 
bouwei uer school en overdekte -|>eelplaats. Aanw. 
21 Kebr.. van 10 12 uivn. 

i i o i i i - i n , le un-n. door burg. en wetb.: het 
leveren van IgOO M. lengte tmttoirbaudeii, van l'orttainl-
c ritsteen. 

N-llner . te Ut/, uivn. door bet bestuur der Vereeniging 
tot verbetering van de woningen der arbeidende klasse, 
iu de Leesiniichliug. llude-Molstraat: bet bouwen ran 60 
arbeiderswoniugeii. op eeu vrij terrein, achter de Java-
straat. aldaar, lnl. bij den ureliit.vl II. W.-sstra Jr. Aanw. 
25 F.-h,,. te U i / , un'-n 

Mudrnrliaot. I.i| II l t Oosten: ln-l bouwen eener 
pastori*- aldaar. Aanw. 24 Kebr., te 10 ureu. 

l t i - e i - i . - i / « : , i i - bij .1. Vrijburg: bel afbreken eu bel
houwen eener stelphuizing Li|i|x<nhiii/eii. Iul. hij (l. 
Vrijburg, aldaar. 

Illnadae . 1 Maart. 
Ilarlln*r*>n. te 12 uren. door l.et <li|k-he-luui' der Vijf-

Deelen-Z lijken-Bil mlijks, in De 'Nederlanden : li-I 
aunlegg uer steenglooiing. laug 30o M.. en het daar
nevens verinnigen en verzwaren van den zeedijk, steen 44 
a 47, uit te voeren in '81 en 'hg. lnl. bij dei. opzichter 
.lae. Kuiper-, onder Oostei-hienun. Aanw. gg Febr., te 
10 un-n. 

1,1'i'iiuurili'ii te I uur. door hei ministerio van wa
ter-ta.it enz., aau het gelM.uw van bet pniv. bost.: liet 
stellen vau rijzen schuttingen en het doeu van strno- eu 
helinlx-plantingen in de duinen op Ameland. Aanw. 23 
Febr. Itamii.g ƒ3000. 

Ui.iii. r- te 1 uur. ten kantoiv dergasfiühriek: Lo. 
de lev.-ling van iiiag.i/ijii-L.'i«-*ieren: 2o. idem van 22.ÜOU 
III.. Engefiche ga-k.il.-n. 

1'lrcrht. te 2 men. door de uiaatsch.ippij tot e\p|, van 
SLiatsspoorwegen. aau bet ceutnialbuti-au: de levering, 
ten behoeve van net Vernieuwingsfonds, van om wendbare 
pimtstlikkon van gegoten-staal, ten behoeve der Staats
spoorwegen, ui 2 peiv. Inl. on b*-t ceiitraalhuivau tafd. 
Weg en Werken.» 

Ilrrrenvrrn, bij Mr. M. Mz. van II.I a: lu-t afbre
ken en herhoiiwei uer huizing aim do Van-IIe|oinavaart 
hij (Ndekuner. 

••eek, bij W. T. van dor Molou: bet Imuvv. nor 
boerenbui/iiig N- Jul rijp. Inl. hi| deu archil.H t M. Scliuur-
rrraiis. le l.llst, Aanw. M Febr., te 11 uren. 

Kriiiiiiii ttii . dour bel gemeentebestuur: de levering 
van 200 M lei houd-gi int. 

Woi-imdaic. 2 llaarl. 
Oiiddorp, te 10 men, door het bestuur van den polder 

Ilet lllldeland: hel houwen eener -teeneii uit vvateringsluis 
in ili-u Sla|x'idijk. achler den I hnlelaudsch.-ii zeedijk, hij 
de haven van Oiiddorp. 

- l l . i K i ' , le 11 men. door bet ministerie van vvaleist. 
euz.: de uitvoering van graaf- en baggerwerk op bet 
bovendeel der Nieuvve-MorvviHlo, gedeeltelijk door middel 
van Rijks-stooiiihaggervaartuigei.. met de h'.-dieuing en hit 
onderhoud dier vaartuigen tot eu met 31 Maart'82. Aauw. 
grt en 28 Febr. Uaming / I M I . U U O ; J.,. het makeu vau 5 
dvviirskribbon ouder .Ie gemeente Anihein, langs den 
rechteroever vau den Neder-ltijn. tusschen de kilometer
raaien 23 eu 24. Aanw. 2ü Febr. Raming f l'J.800 : 3o. 
de uitvoering van eeiuge werken tot verin-teling van deu 
liolilet-ch.-IJsel. tusschen de kilonieterraaieti 4U err 50, 
hij /utfen. Aauw. 26 Febr. Itiuung ƒ15,420. 

*a-llagc. te 12 uren. door het uiin.sierie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het maken van 
den onderUmw eener gnxite draatsclnjf op het westelijk 
gedeelte van het centraal pei-so station te Amstenlam. 
ten behoeve van den spmrwcg Nieuwediep -Amsterdam. 
Iul. bij *len eerstaanw. ingenieur, te Amsterdam. Aanw. 
22 en 23 Febr.. ielk.-ns te U uivn. Riming ƒ 15.700. 

•iidcsidljk, te 12 uien. door burg. en vvetl... bij I'. 
Illin-m: het houwen van een schoolgebouw, annex eene 
raadkamer, mei vertrek lot liergiug van het archief. Iul. 
hij den geineenteuivhitect ii. J, Mennink. te Hoorn. 

IMrkaland . te 3 uren. door het bestuur van den grint
weg Ouddoni-Soiuiiielsihjk en andere besturen: de levering 
van 1270 M : ' oiideihoudsgi-int 

llandrrda|-, 3 Maart. 
* liane le 11 uien, door het ministerie vau marine: 

h.-t maken eu plaatsen van 8 dak.lalv 11 g |ieiMiulen, 
alles u.i-t deu aankleve van dien. teu dienste .Ier heba-
keniug iiji de Wester-Scbelde. 

Woerden, te 11 uivn. door burg. en wetb.: de ver
nieuwing*-11 en herstellingen der ka-Ie eu vleugellam et. 
langs den Rijn, in de bebouwde kom der gemeente, met 
tl<' daarnaast gelegen straat, Iul. bij den gemeentelwHiw-
kun.lige .1. j . Wefsink. 

l'trrrht, te g uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staal sspoorwogen, aan bet ceut raai bureau : het uitvoeren 

lielgis!h'e g n w - - V ' V i \ i ï a ^ 
iiitzondering van hot station Rosendaal. Iul. bij dei. soc-
tieingeiiieurs te Rottenlam eu Middelburg. 

Vrljdac 4 Maart. 
Arnhem, t>> 12 uren. door het ministerie van waterst 

enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: de voltooiing 

der verdieping van het lc pand van het Aneldoonische 
Kanaal iu Gelderland. Aanw. 26 eu g8 Febr. (timing 
ƒ 37.000. 

Zviitlli-, te lg uien, door het pniv, bestuur: het leve
n-u van ijzerwerken enz. voor verschillende bruggen op 
de Deileuisvaarl euz. 

Uron H i r - l i . i * rn . Ie lg uren. door l.et gemeen teliest.: 
het uitbaggeren van de bun haven, circa 5880 M J . 

/atrrdaj-, A Maarl. 
Krahhrndijke. te 3 uren, door .lae. Krijger, in het 

gemeentehuis: hot houwen van eene nieuwe graanschuur 
en varkenshok, lnl. hij den bouwkundige A. le ('lcrc<|, 

l l . i . m l . . - . 7 Maart. 
H-llaKi', te 1 uur. door burg. en weth.: het vervaar

digen en leveren van gegoten-ijzeren huizen niet hulp
stukken, ten behoeve van de duin waterleiding. 

'a-HaKe, le I uur, door lu-t ministerie van justitie: 
het oprichten van een gelxiuw voor het kantongerecht te 
Ommen. lnl. hij den ingouiciir-archilccl voor do gevan-
geii.s-.-n eu/. .1. V. Mei/el.iar. t.' 's-llag.-. Aanw. 1 Maart, 
te uren. Itamiug •' 13.3(H). 

Ulnadae, * Maart. 
tmofrrdani. te 12 uren. op het bureau van den 

NiHinler-Legmi-erjioliler: lu-t ban!maken tier wegen en 
dijken vau den polder. Aanw. 3 en 4 Maart. 

Lrriiwarden, I.- 1 11..1'. door Int ministerie van wa
terstaat enz... aan het gelmuw van het pniv. bestuur! het 
vernieuwen van de paalre^els iu de Kijk—buitenhaven te 
Tacozijl. Aanw. 2 en 4 Maart, l t ng ƒ 10.000. 

v* iiiiisii «i:. 11 Maart. ' 
'•-llaj-r, te 11 uren. dOOT het uiinisterie van waterst. 

enz,: lo. hotVoMoOOTl fén hotBwswl lengl den linkemever 
van het Zwart.-waler. door verlenging van het liestaando 
ge.|e.-lte van 1116:. M. beneden de gtvnsscheidillg tusschen 
• Ie gei nteu Zwo|l<-ikei-|N<l en lioueiiiuidon, of het te
genwoordig lieueileiieilide. tot de haven vau (ietiemuid.il. 
Aanw. 5 Maart. Ratuin/f ƒ 3420 : 2o. het maken van 
/uitcuhazaltgli-ijiug li-gen liet bniteulieloop der bedijking 
lang- d.-n linkeroever d.-r Niiiiwi--M.-rvv.ile under de ge-

nte Werkendam, Aanw. 5 Maan. Raming /*33.300: 
So, bet vernieuwen van een gedeelte der oevorvei-dediging 
langs den linkeroever van deu (ioldersche-IJsol. tusschen 
den hoofddi 11 de schipbrug I.- Westorvooit. Aauw. 5 
Maarl. Raming >/2.J80. 

'x-llaicr, le |g uren. door het miiiisterie van water
staat, teu dienste der Sfcuit-wpiiorwegeii: bet maken van 
eene Ins-cu-laudiiirichting in de spiMirweghaven van bot 
gooderenstatioii te J-'ij.-inmuL lui. bij den waarueinend 
eerstaanw. ingenieur te Kottenlaiu. Aanw. 1 en 2 Maart, 
te 11 uren. Raming / 130,000. 

Maaiidaic, IS Maarl. 
Maaatrlrhl, t*- 10 uien. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan b.-t gebouw van lu-t |iniv. he-tuur: lo. 
hot verhivedeii en verleggen van eeu gedeelte van bot 
kanaal ven i.uik naar Maastricht, met brug en audeiv 
bij kom*-n.1. - werken, t- Maastricht. Aanw. h eu li l Maart. 
Raining /'40.000: go. h*-t maken van paaln-gelw.-rk mot 
ste.-iigl.MN.ng lang- de kanaall nb-n der Zui*l-Willems
vaart boven -luis no. lfi, m de gen ut** Weert. Aanw. 
10 Maart. Raming ,"JMHI. 

I M 1 1 - . I i r . Maarl. 
lliK.ro . ie 1 uur. iu h.-t Park : het herhouwen der 

gnmte kerk met toren aldaar, lnl. bij den at. hit.-ct-mge-
nieui l ' Mmj-keu, te Am-ten hun. Aauw. 95 F.-br.. te 11 uren. 

Woenidajr, l « Maarl. 
f-iiwicF. ie 11 nren, door het ministerie ran water

staat enz.: het opruimen van een iu de Waal, boven 
Duiten, a.ni deti Imker..-ver. tusschen de kilometerraaien 
44 en 45, gezonken vaartuig. Aauw. 12 Maart. 

'» I U ï * , te 12 un-n. door liet uunisti-tie van water-
slaat enz., teu dieii-tt' iler Staat—pOOTW.: bet makeu van 
gehouwen en .vuige andere werken op de stations (m-
rinchem. Schotdeuren, I dam. Béést, Wadi ijeu. Tiel 
*'ii Kr hield, ten behoeve van den sfioorweg Uudrecht 
Kist. lnl. bij deu eerstaanw. ingenieur le Itorinchom. 
Aauw. 4 en 8 klaart, te 1) ureu. Raming :'.''J.800. 

li.Mi.I»j.l..- 17 Maart. 
Haarlem, le g t , ureu, ÓOOT het mitii-terie van wa-

tei-stiuit en/., aau het gebouw van het prov. bestuur: 
bet aanleggen van werken tot verdediging van hel strand 
benoorden Petten. Aanw. lg Maart. Raming j 77.000. 

Vrijdag, i s Maarl. 
Middelburg, I.- l i l uren. door bel ministerie van wa

terstaat enz., aan l.et gebouw van hel prov. bestuur: 
het verhoogen van .leu westhaveml.im l - Hansw.vrt. 
Aanw. 12 en 14 Maart. Raming ƒ 4250. 

t.niniin-r-ii . ti- 12 ureu. door het ministerie van wa
terstaat euz.. aan h.-t gebouw van h.-t pniv. bestuur: 
het driejarig lei boud van deu Dollaiildi)k eu van de 
landpunt Reide. (1 Mei 'Hl -30 April '841. Aanw. 11 Maart. 
Raming /'5145 per jaar. 

Vsneii-.il.ic. S3 Maarl. 
'a-Hage. te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: In. het maken van 3 dwarskrihlien langs don 
rechteroever van den Raven-Rijn vix'ir de It.jlandsche 
VVaanl. tusschen de kilometerraaien 7 en 8. Aanw. ID 
Maart. Riuiiug /'ln.1170: 2->. h.1 gedeeltelijk afgraven en 
wegbagge.en van 2 giieii.lpla|.-n. tot nonualiseering van 
de Waal onder Ni.-uwaal ig liameivu), tusschen de 
kiloiiieterr.Liien sg eu s.'t der herziene 1 ivirrkaurt. Aauw. 
IV Maait. Itamiug ƒ 1.1.5(H). 

VrUdag. 15 Maart. 
Middrlburg, te 10 uivn. door het ministerie vau wa

tcistaat enz., aau In-I gebouw van bet prov. best •; lo. 
l.et vernieuweii van 2 dukdalven in tie buitenhaven vau 
hel kanaal n W Zunl-D.velau.1 te llan-vv t. Aauw. DJ 
eu g] Maart. Raming ƒ 3 7 0 0 : 0o. het éénjarig onderhoud 
vau lige welken hij de Ouil*- Hoeve, aan de noordkust 
van Scl wen. Aanw. ID eu 21 Maart. Raming /'3580. 

IMn«riag, Stt Maart. 
••eeuwarden. le l uur. door hel ministerie van wa

terstaat en/., aan In-t geitouw van h.-t prov. In-stuur: 
de voltooiing van de verbetering der noon Ier zeewering 
te Harlingen. Aauw. 23 en 25 Maart. Raming ƒ 5300. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Ill Is er-u tu , 4 Febr.: het bouwen vau een bierhuis 

voor I'. .1 «le Ki-uill'; ingek 8 hilj.. als: 
N. van Veerssen. te Hilversum, ƒ 4425 
Van Rlnjn. 1 idem s 431)0 
!• LI. - idem 1 4384 
0. van Dijk. 1 idem 1 3625 
.1. N . Swum. •< idem • 36DJ 
I!. van Schadewijk. « idem " 3470 
A. vau Dijk. • idem l 1841 
A11.lries.se11 eu Koers. * id I 3345 
hij loting gegund aai. A. van Dijk. 

Mnr rk . 5 Febr.: lo. h*-t maken van 125 M. steenglooiing 
laug- den Zonnewiel-dijk. met het verhoogen 011 verzwaren 
van d.-n dijk. en bet maken vau 2 steenen hoofden: 
minste inschr. was I'. Kampman, voor ƒ6441. 

2o. de leverantie der daartoe liciioniljgilc materialen: 
.(. «60 last /mleiihazalt: A. M. I.angevel.t. ƒ8847; *. 150 
last stoi 1st : dezelfde. / IllMI; r. 30 «tére grint: .1. J. 
I'ostina. a /S.58 per stère'; rf. Ig5 M. 4 hij 30c.M. givnen 
plank: II. KI/inga. a /P0.4U por M. 

\iMir-< linten . H F<-hr.: lo. de verbouwing der gemeen-
teecholenj ingek. 6 hilj.. als: 
E. v. d. Wener, te LeiiK'hendam. f 0781 
W. G. Mansv.-lt, l Wassenaar. I 6066 
.1. L. Werdes, • 's-lluge, I 641H) 
(i. Kranenburg. t Voonchotên, l 6365 
I'. Uporluan, s idem i 63fi0 
W. BÖOL « Wouhi-ugge, • 5875 

go. het reslaiiroeren van den toren; ingek 6 hilj,. als: 
E. v. d. Weijor, te Leidsel lam. / 2481 
1'. van So*-st. „ Mijdrecht, • 1850 

• Wassenaar, i 1800 
•i 's-llage. • 1725 

Voorschoten, H 1500 
• idem II 1359 

W. (i. Matisvelt. 
.1. L. Werdes. 
.1. Romein, 
l ' Uperiean, 
beide gegund. 

Tsleuwalda. 8 Febr.: In-t bouwen van i-eno nieuwe 
iHdiui/ing en schuur bij de Scbeeve Klap; ingekomen 11 
bilj., als: 
S. Ackerman, te Wagon borgen, ƒ 6034 
r . J. Pais. • 'tYVaar, i C49V 
W. Snater. » Nieuwolda. <• 6335 
K. J. Brene, * Wagenborgen, » 6133 
I'. J. Brons, H idem I óWi 

II. W. Brons. 
F. Schutler. 
.1. liuurke. 
W. van Zuilen. 
II. Bos, 
J. Groeneveld, 

. Schecmda, 
.1 Terinunterzijl, 
» NnonlbiYx'k, 
i Nieuwolda, 
« Woldendorp. 

Westertee, 

- j-.i; 
i 5583 

5438 
Pnritierend, U Febr.: het bouwen van een woonhuis 

voor rekening van W. Uultonnan; ingek. 10 hilj.. als: 
.1. Bant), te ['urinerend, / 4720 
R. Kuril. o idem I 38W 
A. Pet, idem » 3888 
Wed. Odekerk. s idom » 3684 
J. Vet en L. van Zon. " idem » 3655 
H. Westerveld. « idom " 3428 
Jb. de Vries, .i Idem « 3400 
.1., Plas, » idem - 337*3 
K. van Ainmers, « Kwadrjk. - 3345 
A. Kisenbergor, » Piirmerend. •• 3226 
gegund. 

I'ianeker, VJ Febr.: de verlwuiwing van hot stations-
kofüchuis; ingek. 'j bilj., als: 
D. v. d. Beren, te Prsneker. ƒ 6600 
A. Uraaksina. » Leeuwanlon. » 6186 
W. Annoma. H Franekor, i 5941 
(!. Ilrugsina. » idem •> 5675 
ii. I I . Brouwer. » idem « 5575 
P. du Rois, i Idem » 54:12 
S. A. Bergsma. - idem » 481)3 
S. v. d. Meer, <• Tzuin, n 4868 
E. W. de Jong. » Akkrum, ITIHI 
gegund. 

Vrnlao, 0 Febr.: lo. het g.-d.vltelijk aiiiovoeron en 
wederopbouwen vau een huis, go. het nezetten vau den 
voorgevel met vernieuwing der lichtramen, enz. van een 
ander buis beidon aan de St.-Nikolaaskerk gelegen: 
minste inschr. was II. Uieslters, te Kessel. voor ƒ2880. 

v herpin i - c , VJ Febr.: het verdedigen van den ou-
derzecschen oever van hel waterschap Scherpenisse II.HU 
lH-zitiking en steenb.'stortiiig: ingekonu-n 16 l)ilj.. als: 
.1. Ik-rtoii. te Biervliet, f 21.400 
I ' . J. van Remortel N / . . » llontenisse • 21,400 
A, van Popenng. « Bruinisse, » 21.300 
J. de Wttte, >» Vlissingen, -> 21.300 
P. A. V. d. Velde. Neuzen, l 21.000 
('. Hartig, .. Sliedrecht • 20-72(1 
I'. .ie Wilde Az., - Kat dijke. - 90,490 
P. Moerland. » Staveni-we, i BO^OO 
,1. Kraaijeveld, » Hausweort, 20.1(H) 
I'. P. S-n-t » Sliedrecht, i 20,007 
II. Ilage. i. Mid.lelburg. • 1V-.070 
II. den Kxter v. d. Drink. » Krabbendijke. » 1JI.Ö4» 
('. Roskam Jz.. * Sliedrecht, » 19,860 
I) . <le Jong. . Neuzen, i 1U.7D8 
t'. Holier Cz., » Hniinisse. i 19,700 
D. Bolier Cz., • Rilland-Buth. s 18.84U 
gepuild, 

•trkableriim . 10 Febr.: hot afbreken van een woon
huis en Itouwen van een hcvva.i.-school met woonhuis: 
iugek. 12 biljetten, als: 
A. Letteug» Jr., to Pietershuivn, ƒ 11.167 
M. T. Bakker, n St.-Jacobi-jKinHl.io. •> 10.338 
11. K. Wetteniuw. . idem 10.228 
I*. .1. Nijdam, - Tiiiinmaniin. •• 10.126 
J. K. van Keimp,-ina. i (Vtsferhieriuu. • u ,y i7 
D. (i. IVter-oii en 

F. J. Rolsina, Berlikum. i tf,881 
(i. I I . Brouwer, • Franeker. - tf.862 
R. Zaag-ma. • Seksbiernin. i 9.748 
A. J. v. d. Meij, • Berlikum, » 9,740 
D. K'H.uiuans, r. idem •> 9.500 
E. Kool. . idem .. 9,199 
S. Smit, i. idem « 8.988 

lliM-iInclii'iii . Hl Febr.: de levering van halfronde en 
vierkant-he/augde eikenhouten dwai-.hgger-. aan de 
(ielilersche Stoon 11 rai u weg maat schappij: 

4.KKI -tuks. .1. II. van Hoogorwou, BoksteL /'0.79; 
4.100 'i I. A. v. d. Kenleii. idem, / 0.8h: 
3.000 H. L. Ifijv.M-ts, Ootmarsutii.J 1.08; 
1.450 i. W. (üesen, Doesburg, ƒ 1.07; 
4,150 » lt. Schoeuraker, l ift . /'1.05; 
3.K00 ., k. tibiiii.k. Bredewart, j im. 

20.Ü00 
Uranlngrn, I I Felir.: het vertimuioivn der b<-biii/ing 

Lett. D, no, 82. van J. Hos. onder beheer van *le archi
tecten l)*< (iriHith en Wind; ingek. 6 bilj., als: 
D. S. Diddens, tc Groningen, ƒ 2630 
.1. I I . .Muller, • idem l 2628 
(.. Hendriks, i. idem l 2590 
A. Maas, i idem » 2222 
D. F. Colthor, » idem » 2175 
Iheling en De Vries. idem » 2197 
het laatste is eeu nagekomen biljet: niet gegund. 

'»-llage, 12 Febr.: de levering van: Io.auu0ijzer.-i. 
telegraafpalen; ingek. - bilj.. als: 
Van Wageiiingeii en K.-ijs.r. Donlniht. ƒ39.900 
.1. Ziminer en Zu.. Amstenlam. i 32.320 
W. Hoven en Zn., s-Hage. - 29.3(>0 
Kugehnami eu Van Sltnim, Kauipeii. » 27.378 
II. A. Schn-lli Co.. Leiden, « 27.2IK) 
Nederl. Stoomboot maatschappij. Rotterdam. • 23,200 
Ijzergieterij Prins van Oranje, 's-Hage. • 22,910 
L. J. Knthoven en I'o.. i<l.-iu, « 22,780 

2o. idem van 4000 isnlatonlr.tgers: ingek. 4 bilj., als: 
L. .1. Knthoven en lo . . 's-llage, J 2260. 
Ijzergieterij Prins van Oranje, idem. •> 1960. 
W. Hoven en Zoon. idem, » 1640. 
I I . Ilotz. idem. i 1252.80 

Ursmlngeis. 12 F*-br.: Ii.l bouwen van loagazijuen 
voor II. .1. vau Hasselt, in de pein-iMraat. te Cninuig*-u. 
onder bt>heer vau dei. aivbitect W. van der Heide; iugek. 
12 hilj., als: 
R. Zeel', le Hoogkerk, ƒ 5881 
D. F. Koltholi; ii Groningen, » 5880 
I'. van Krii. B idem » 5846 
II. O. de Vries » idem » 6757 
J. H. Muller, « idem I 5393 
ti. A. do Huiter. • idem » 5365 
D. S. Diddens, i> idem i 4965 
K. Fckk.-s. idom .1 4947 
G. M.-iilii.k, >i idem » 4857 
J. Toesinan, >> idem i 4830 
K. W. Wi.-tsoina. » idem . 4800 
K. RerkeiilHvscb, » idem » 4683 
gegund. 

Haakakergen. 14 rebr.: de verlKiuwing van bet raad
huis aldaar. Ier beheer van den architect J. II. Aalbers 
ti- Oroenloo: ingek. 6 bilj., als: 
ü. Lensen, te Neede, ƒ 48:W 
J. Zeggelmk. » Groenloo. » 4763 
R. II. Blank voort » Kilw-rgen. i 4693 
Ziebolder, » Lielitonvoonle, . 4689 
J. te Velthuis » Bnrklll.M.. « 4679 
11. Langenzaal. « lliuiksln'igen. « 4498 
gegund. 

Sirsmlngen, 14 Febr.: het houwen vau 2 hoerenhuizen 
onder één dak aan het Heereuleui, o|' zimgen. verlengde 
Heen-straat, te (iruilingen, onder In-hoor van den arrhi-
lect W. vau der Heide: ingekomen l i bilj.. als: 
A. Schreuder, te Boogezand. ƒ21.925 
B. Jansen. • (ironingeii. « 20,998 
II, de Jong. » idem « 20,596 
J. Toesman. » idem l 20.580 
P. van Krp, •> idem l 20,570 
K. W. Wietsoma. - idein » 20,500 
V. Mcnsinga. » idem l 20,(>75 
J. Haupt. • idem » 19.823 
T. G. Dekhuis en D. Damstra, » I iwarden, » 19.665 
A. Pastoor, » stedum, 19,100 
F. Berken IK «scb, •> (ironingen. « 18860 
J. K. Wolrirh, « Hoogezand. « 17.900 
II. v. d. Nap, » Groningen, • 17,822 
K. Fekkes • idem . 17.814 
gegund. 

Amalerdam. 14 lebr,: lo. de levering, in 8 peiv.s-1 
van: bezaagde en onbezaagde houtwaren, teer, pik 

ere 
en 

: jx'n'. 4 on 
6, II. K. van Gelder eu Co., idem. ivsp". voor ƒ385.09 en 

nik en 
smeedijzer. g«*d. '81; min-tè inschr. vvaivu: perc. I, .1. J. 
Cteeeen eu Co.. aldaar, voor ƒ1910; perc I en 
Schriider, idem, resp. voor ƒ3536.80 en /26I2: jx-n'. 4 on 

en 3. .1. ii. 

ƒ3617; POK. 6, C. eu A. Kost. Wem, voor ƒ5292: |x-rc. 7. 
Aleijjes en Howeler, vix.r ƒ364 : pens. 8, \V. Benieteu Co^ 
idem, voor ƒ2169.75. 

2o. het gewoon onderhoud en do herstel lingen van: a. 
sluis- en waterwerken en scheepviuirtinrichttngen, b. riolen, 
waterplaatsen eu versch waterbakken: minste inschr. vorr 
de massa was A. Knuners, aldaar, voor /'59,700. 

3o. hot makeu van een gelmuw voor mixlel-apotheok eu 
labura tor ui in: minste inschr. waren .1. ,1. Freule .-n H.1'. 
Schoonciihurg, aldaar, voor ƒ27,300. 

Ilordrei-lil . l i Febr.: het .iflir.'k-'ii en wederopbouwen 
van een wiiikelgelHiu,v. aan de Vixirslra.it, onder bobeer 
van den Imuwkiuiilige II. K. van der Kaa: ingekomen 10 
bilj.. als: 
A. Muld.-i-s, te Dordrecht, ƒ7179 
.1. Rijkh.x'k. » idem l 6573 
.1. Degens Jz.. •> idem i 6363 
N. Klaus. ii idom i 6349 
J. P. F. Krans » idem l 6230 
L. Kooijmau, » idem i 5990 
A. Darto en Aljes, n idem n 5777 
A. Bekken, » idem .. 5718 
J. vau Shiisdaiu. • idom • 5670 
II. Degens Jz.. » Idem » 5583 
gegund. 

Helft. 15 Febr.: lo. het afbreken van den watermolen en 
bot reconstrueen'ii der fondamenten tot stoomgemaal en 
woning: ingekomen 15 bilj., als: 

K. v. d. Weijer. ƒ 7950 
C. Meijer*, - 6999 
N. Fenpim, o 6250 
K, Pleijsier. n 6200 
C. van 't Woudt •> 6999 
Gebr. Hniigom, " 5992 
W. F. C. Schaap. » 5900 
C. de (meden-n. * 5555 
W. Lammers, » 5470 
O. II. Huberts 4948 
K. Dorsman. i 4866 
D. liiix-iiewogen. * 4394 
I' van Dongen. i 399» 
K. Rlok. i. 3900 
A. Korov;iar, 3295 

2o, bet leveren en stellen van een stootu scheprad werk
tuig met ketel enz.: ingek. II bilj., als; 
W. A. Keijerinck, le Amsterdam, ƒ 9500 
Gebr. Schutte, « idem • 9350 
Robert • Qilhr, » 9190 
11. Dollinckx. <> Brussel. » 8800 
Issolhiirgcrbiitt*-. » Issclhurg. >< 8600 
I. > Uer-. - Utn-cbt, ii 7370 
Van (to.-tli.ni. i> Hrussel, i> 722-t 
Cosijn en Co.. » Gouda, » 6980 
A. V. Suiulilei-s, * Utn-cht, ii 6840 
Bakker, i Ridderkerk, • 6430 
Huigens en Vau (leider. I Amsterdam. .» 5790 

Ken en ander len dienste van tien Hoogen Abtsvvoud-
scheil (Milder. 

l'uiln'ii. 15 Febr.: het bouwen van ivn gemeentehuis 
met woning: ingek. 12 hi!j., als: 
II. van RiMiijen. te Werkhoven. ƒ 7680. 
li. .1. Niewert, i Bunnik. » 7670. 
(•. J. van Vloten ou 

K. Koers » Utnrht, i 6761. 
Y. Klokke. • Werkhoven, i 6300. 
11. Beo , » idem » 6280. 
J. W. Lauioreo. i Wijk-hij-Duur-tede. » 5990. 
F. J. Gerritsen, • Doorn, • 5923. 
C. v. d. Wielen. • Cothen, • 5680. 
C. II. van Dekkiim. » Wijk-bij-lmurstede,« 5449. 
(>ehr. Meenlink. n Langbroek, • 5245.67 
T. van Zoest » Wijk-bij-Dunrstede. * 5210. 
II. Roks » idem i 5187. 
gunning Vrijdag 18 Febr. a. s. 

'a-Hagr. 15 Febr.: het onderhouden van- en bot doen 
van eenige herstellingen aan hot gelxiuw. waarin geves
tigd is bet kantoor van de hvjMitheken en bet kadaster, 
te Maastricht, ged. '81. '82 'eu '83: do hoogste iuschr. 
bedroeg ƒ 1843; minst*- inschr. was H. H. Stevens, te 
Maastricht voor ƒ510. 

fcmaterdam . 15 Febr.: bet bouwen vai n- villa aar. 
deu boulevard te Nieiivv-Zaudvoort. ouder Inh.-i v.m de.. 
...ch.te.t J. C. v.m Wijk: ...gek. 17 bilj.. a l - : 
Ro.-l.ifs,-. te Amstenlam. ƒ36.800 
1 Raa.v.-i.i. » Haarlem. - 36.750 
P. T Rijke. - Amsterdam, <- 36.500 
lii.H-uhovoti eu Ituik. .. idem » 36.260 
R. F. M • • idem i 36.200 
R. van Binnen. » idem i 35.940 
Doi las. » idem * 35.56n 
I. D. La-s, • Haarlem. . 33.996 
A. Biem.m.1, i lldleg»m. • 32.950 
W. do Jong. * Ren nebroek, » 3J.M)ii 
N. II. DeU-rs, s Harlingen. - 32.000 
Rei IN.-. . Ain-t.nlaiii, . •-• 
T. van Hage eu Van Woudt • 29,546 
Gebr. Urnen. i Zandvixirt. « 29.546 
V. d. Weerdin. » Amsterdam, » 28.970 
D. Znklerhoek, • idem i 27.730 
II. de (inx.t, >i Ku.ill.iidam, • 85,900 

l.eeo w .1. i h . i . 15 Kebr.: het vernieuwen van het zee-
eind van h.-t WesterhavenhiM.fi!. Iiohooromle tot do haven
werken van Lemmer; minste inschrijver was L. 11. vau 
Noord, le Len r. v.x.r / 16.418. 

Imxtrrdani . 15 Febr.: het bouwen van ccn villa te 
Zanilvoort. omler hel r vau deu ingenieur-architect A. 
L. van Oen.lt: ingek. 17 bilj.. als: 
I'. l.nx-nh..ll en A. (1. Haak. Ie Amsterdam. ƒ23.500 
W. Peelers ,-n C. Rix-lofsi-ii. » idem » 23.-UK1 
P. F. Rijke. . idem -> 23.2H) 
II. van Buuren, » idem i 88,100 
A. Bieui'.nd Jr.. - Hillegom. • gg.'.ilH) 
D. F. Morit/, i Amsterdam. • 82.9110 
J. B. Lasschuil, i Haarlem. i 22.850 
II. f. Doilas, II Aiiistenlaui. - 22.687 
D. 0, Kuiler, « idem >• 19.925 i 
N. II. IVeters. Harlingen. .. 19.700 
W. tie Jong. ii llenuebi k. » 19.680 
II. de (Inmt l Kn*dleii.lain. I 19,490 
.1. A. Raasveldt, l Haarlem. * 18,500 | 
L. Kok, - I.li.niiden, > 17.245 
I'. Verhagen en H. van't Wout. II Haarlem. » 15.951) ; 
Oehr. (in>eii. « Zatniv.Nirt. » 15.950 
D. Ziiitlerboek, • Amsterdam, i 15,533 
gegund. 

Zwolle, ld Febr.: het ophoogen van bot terrein iir hot 
(ïpMite-Wn'zcnl.nid voor do aldaar uionwgolxiuwtle bnisen : 
ingek. 5 bilj.. als: 
(i. Alteua, te Goiieinuiden, ƒ 1776 
l i . Streetkerk. » Ameide, « 1645 
J. (u-olleman, * Zwolle, i 1287 
F. Schatifele, l Hattom, » 1190 
A. Blacks en I). Bruin*, • Zwolle, • 897 
gegund. 

Ilell-havei. 16 Kebr.: 1«. hot onderhoud tot 31 Dec. 
'81 il.-r rijs- en luirdowerken en grint wogen, behoorende 
tot de werken der doorgraving van do Ruige Plaat; 2o. 

vernieuwen van eenig rijspakwvik, langs het kanaal 
door de Ruige plaat, per M* ; ingekomen voor elk 8 bil
jetten, als: 

lo. 2o. 
w>r M» 

T. Kleun, te Sliedrecht, ƒ 860 ƒ3 .65 
A. II. Breijs. te Knilingen, 844 3.60 
I. de Jong AS. Jr.. te AinilU'l-stol. 579 3.90 

(1. de Hoog. te (iiesendam. 1180 4.45 
II. do Loonwerk, lo Hardinksveld. 1571 4.45 

Ooms, li- Ammerstol, 56-1 8.78 
G. de BÓOg, te Uoriiichein, 1526 4.14 
li. de Waenl, te Niouwcnhonm. 488 3.88 
Ie laatste is aannemer. 

'•-Hage, 16 Febr.: bot rinloeren en her bestraten van 
Je Da-Costa-traal: ingekomen 8 biljetten, ala: 
I'. Kraaijenveld. te VHage, ƒ 7720 
Tomen Van Bergen Henegouwen, » idem n 6773 
H. .longen burger. » Waddinksv een, I 6232 
W. F. Kaasvcld. » s-Hage, . 5910 
F. Colson. » idem « 6800 
G. Keij, i Rottenlam. n 5493 
W. Hoeks. i 's-Hage, i 5358 
O. J. v. d. Horst. i Rijswijk. » 5290 
Raming - 7100 

M a u r i k , 16 Febr,: het bouwen van eene dokterswoning; 
ingekomen 8 biljetten, als 
•I A. Wionges te Maurik. ƒ 6999 
P. v. d. Broek, n Amerongen, * 6780 

CL van Stuivonberp. •< Ommeren. ,. 6690 
J. A. van Alphon, » Tiol. « 6590 
.1. A. vau tienden. • Amon.ngen. « 6550 
C. H. van Bekkem. » Wijk-hij-Duurstede. - 59ss 
B. van Bekkem, » Beusicbom, • 5976 
T. Jansen Rz., Rijswijk. » 5899 
goguiid. 

a-Hage, 16 Febr.: het makeu vau de aanlohaun. de 
kunst- en andere werken \<mr hot gedeelte Boiigen-
VenraV van dou spoorweg Nijmegen—Venloo; ingekomen 
17 bib*., als: 

J. Smit VIL te Werkendam. ƒ 168.000 
.1. Bosbouwers, i Stratum NI 

F. Boshouwers. | l'trecht. > 156.800 
W. F. Woijers, * Tilburg, i 154.900 
J. C. Boiitorso. n Velzen. 153,986 
L. Nies-en, >i Roermond en 

P. H. Creomers. i MajLstricht » 153,475 
G. Stnwtman, « Linne, >• 151.400 
.1. do Leeuw, » Dordrecht. » 15IJHI0 
K. S. Revmer, i Rotterdam, * 149.500 
.1. Monster Jz., >< Pultei-shoek en 

C. v. d. Mevden Cz.. n Hanlinksvold, •> 147.423 
Tb. Verhoeven. » Deventer, • 144.6(K) 
(!. Goedhart, . Donlrecht o 143,900 
.1. II. van Hezewijk. > Lohilh. i 143,667 
O. I. van Erp, - Rosmalen, •> 142.700 
J. A. V. d. Korden Wz.. » Bokstel, » 141,000 
.1. van Oyen |»z.. Nijmegen. 134.680 
R. A. Wiegerink. -i llnx-nSx». , 133.MMI 
.1. Rillen. (have. 130.000 

Amalerdam, 16 Febr.: hot bouwen vau een iandbou-
w.-rswnning. met «chiiur en 2 gi-aauborten in deu Mid
delpolder, onder boboer van don bouwkundig*' J. van 
' tRiet : ingekomen 12 bilj.. als: 
N. H. van Steenwijk. te Ouderkerk a/A., ƒ 19.890. 
P. J. van Mierloo.' « Sloten. n 17,777.77 
J. B. K. Ilauét en J. L.x>s. AmsU-iilam, » 15.993.75 
II. Kieviet. „ Haarlem, » 15.9H4. 
J. Snreij. • Koudekerk. » 15.966. 
C. Hoen, » Nieuwendam, * 15.713. 
S. en C. van Stx-st, Mijdrecht » 15.259. 
(iehr. (ï. eu S. Bodegraven, - Nieuwkoop. -> 14.995. 
.1. .1. Verhagen. n Haarlo leniieer,» 14.325. 
A. Ver Mist. „ idem « 13.998. 
A. Ohjhix-k. „ Mijdrecht. » 13,975. 
c. Verweij. „ Uem en 

G. Verweij, .. Uithoorn. « 13,775. 
Voorlmipig nog niet gegund. 

Harlliigrn . II! Febr.: wegens hel aanleggen van lo. 
128- 1 0 M. steenglooiing en 2o. van 58.35 M. idem; inge
schreven als volgt: 
W. T. v. d. Voer. te Marsum, 

lo. en go, te zamen voor ƒ 53.600 
.1. Schuafsii.a. te Harlingen. 

lo. en 2o. te zamen voor » 49.000 
De Roer. te Staveren, lo. en go. te /amen voor K 37.793 
R. V. d. Zee. te Ballingen. 

lo. en 2<>. te zamen v.x.r s 37,532 
C. I'. Rakker, te Stavoren. op lo. alleen vtxir > 24.867 
It II. de Boer, idem, op 2o. alleen voor » 10,749 
het werk is aan beide laatste hischrijvers gegund. 

/•ildlarrn . 16 Febr.: de verbouwing vau bet verhuis; 
ingekomen 8 hilj., als: 

(1. Koning. ƒ 1478 
II. St.ensti-L l 145 
II. de Vr i . - . , U88 
II. Maattien. » 1094 
D. Timmer. » 1052 
II. K. Wiegeling. » 1048.50 
I'. Timmerman. » 1047.88 
11. Tiuimemiaii. • 1046.56 
gegund. 

Lutjrwaiidr, 16 Febr.: hel vernieuwen van de schuur 
e. a., in gebruik bij .1. Faber. aldaar, onder l-eheer van 
tien architect .1. Doiiiua. te Leeuvvanlen : ingek. 21 hilj.. 
waarvan de minste inschr. was M. van der Molen, te 
BoitenpOSt, VOOT ƒ5600: gegund. 

A r n h r m . 17 Febr,: het verharden en i-ga li se.-ren vau 
tie Verloiigde-Herlog-liaat. de Vet lengile-Ka-l,ui|elaan en 
hel Dijkje: ingek, 9 hilj.. als: 
S- Hofs. te Anihom, ƒ 3395 
M. Janieen, « idem 2890 
A. W. Len-inkeiiC. H v.tl. Heijilen, - idem 2824 
.1. vau Workum. « Elden. « 2674 
W. M. Nijoiies. i Arnbem. » 2649 
J. II. v. .1. Ven. i' idem gr.90 
(1. II. A. Klbei-s, » idom i. g572 
J. do Haan. * Idem » 2531 
M. P. Vale, „ idem i 2485 
gegund. 

Advertentien. 
II. II. Ingenieurs en Arrhilerlen. 

Een fatsoenlijk, goed ontwikkeld .longinensch zoekt 
plaatsing, tegen billijke conditiën, op een bureau 
of werk, om zijn kennis verder uit le breiden. Hij 
is thans aan het hoofd van oen tiinmerwinkol en 
bekwaam iu het BOUWKUNDIG T E E K E N E N . 
21 jaar oud. Getuigschriften van conduite enz. zijn 
hem ten dienste. Reflecteerenden gelieven zich mot 
hunne voorwaarden te adresseeren aan het Bureau 
van l)e Opmerker omler Letter R. 

H.H. Ingenieurs en Architecten. 
Een OPZICHTER T E E K E N AAR z-x-kt plaat

sing bij de Burgerlijke of Waterbouwkunde, 
Genie, Spoor, of Tram wegwerken, 

Brieven franco onder letter S bij den Boekhande
laar II. V A N TUS8ENBBOEK. te Wagmingan, 

A A N B E S T K O I N G . 
Op Maandag, 7 Maart a. s. zal door den Heer 

H. H A R T O G te BJunen, worden aanbesteed: 
Het maken van een WOONHUIS to 

Rhenen, met de leverantie van alle 
Materialen en Arbeidsloonen. 

De teekeningen liggen ter visie in het Hotel »PR 
K O M N U V A N D E N K M A H K K N " , aldaar. 

Het bestek is ad f D,50 na den 22 Februarij ver
krijgbaar bij den Uitgever van do IX'agenimjsrhe 
Courant. 

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 RGT-
TEl<DAM zijn voornemens, op Womêdoa don 9 
afoefi 1884 , des namiddags ten 1 ure, ton Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene SCHOOL aan 
de Drie-Vriendenstraat, 

Omschreven iu het bestek en de voorwaarden met 
de teekeningen die, te beginnen met den 24 
Februarij a. S., op do gewone dagen eu uren, 
tor lezing liggen op de Plaatselijke Seeretarie en 
het Stads Timmerhuis le Rotterdam, en ook VOOT 
den prijs van ƒ 1 . 5 0 verkrijgbaar zijn bij Wed. P . 
V A N W A E S B E R G E eu Z O O N , Rni-kdrukkors aan 
den Houttuin n H . 73. 

Naden; inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing iu loco zal plaatsheb
ben op Vrijdag den \ Maart 1SS1 , dos voormid
dags ten 11 ure. 

Provinciale Waterstaat van Friesland. 
Met 1 April c. k. worden bij den Provincialen 

WatorsUint van Friesland gevraagd: 
a. oen O P Z I G T E R van .Ie tweedeklasse, van 

25—34 jaren oud. op eene jaarwedde van ƒ l.'IOO; 
b. een d e r d e B E A M B T E , teveni T e e k e n a a r . 

op bot Bureau van den HooAl-lngenieur, van 18—2*4 
jaren oud, aanvankelijk op eene jaarwedde van ƒ 600. 

Sollicitanten worden uit genoot ügd zich vóór 10 
Maart e. k. bij gezegelde ndressen en onder over
legging van geboorle-akten en aaribovelingsiukkeii. 
aan te molden ter Provinciale Griflie van Friesland. 

Leeuwarden, den 11 Februarij I8S1. 

De Gedeputeerde Staten van Friesland, 

V A N I I A R I N X M A T l l O E S L O O T E N , Voorzitter. 
V A N B L O M , Griffier. 

VERKOOP 
V A N 

B O U W T E R R E I N . 
H E T G E M E E N T E R E S T U U R van ZUTPHEN zal 

Uiti'jsdag i Maart 1881 , des namiddags precies 
om 1 uur, in het geitouw op het Kerkhof aldaar. 
ten overstaan van den Notaris V O N W E I L E R V A N 

PO E L W I J K , in ééne veiling, p u b l i e k v e r k o o p e n : 

17 I . - * o i " € ï e > o l e 3 i i 

B O U W T ER REIN, 
gelegen buiten de voormalige N'ieiiwstadspoort le 
Zutphen en zulks in perceelen en in massa's. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij deti Gemeente-
Architect F. II. V A N B T T E G E R , 'terwijl de bijzon
dere voorwaarden mol de teekening van hel IKIUW-
terrein ii / o..»<» ter Gemeente-Secretarie verkrijg
baar zijn. 

A a i i b e s t e d i i i ü ' 
H E T BESTUUR dor Vereeniging tot verbetering 

van do woniirgerr dor mlieideml*- kla-se te 's-Gra
venhage, zal op Maatrdag 28 Februari 1 8 8 1 , des 
namiddags ten i O ^ ure, in een van do lokalen der 
Leesiiirichliiig, Oud..- Molstraat No. .'tl! aldaar, bij 
enkele inschrijving aanliestoden : 

H e t b o u w e n v a n 6 0 w o n i n g e n v o o r 
d e a r b e i d e n d e k l a s s e , o p e e n v r i j 
t e r r e i n , a c h t e r d e J a v a s t r a a t te 
s G r a v e n h a g e . 

I)i> tcokeniugerr en het bestek zijn tegen betaling 
ad ƒ 0 per stel te verkrijgen bij don Architect II, 
W E S S T R A Jlt. le 's Gravenhaiie, die levens de 
noodige inlichtingen verstrekt en aanwijzing in loco 
zal doen op Vrijdag 25 Februari n. s. dos voormid
dags ton 11'/., ure. 

Aanbesteding. 
Do Architect 11. W E S S T R A Ju. lo 's Gravenhage , 

za l . namens zijnen principaal, op Zaterdag 20 Fe
bruari 1 8 N | , des voormiddags ton 11 ure, in het 
Zuin-HOLLANOSCH KOFFIEHUIS aldaar, bij enkele 
inschrijving aanbesteden: 

H e t b o u w e n v a n e e n H e e r e n h u i s a a n 
d e n S t a t i o n s w e g te 's G r a v e n h a g e . 

De leekoningen on hot bestek zijn tegen betaling 
ad ƒ 5 jier stel, le verkrijgen bij genoemden Ar
chitect, die aanwijzing zal doen op Vriijdag 25 Febru
ari a. s, des voormiddags ten 10 ure. 

O P E N B A U E 

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 V A N HOT

TED D.iM zijn voornemens op Woensdag den 0 
Maart 1881 , des namiddags ten | „ n - , ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

H e t b o u w e n v a n e e n V a r k e n s S l ag t 
h u i s m e t b i j b e h o o r e n d e G e b o u w e n , 
o p e e n n a b i j d e n H o o g e n B o e z e m 
ge legen t e r r e i n . 

Alles nader omschreven in Int In-slok en de voor
waarden moi de teekeningen die, t e b e g i n n e n 
m e t d e n 2 4 F e b r u a r i j a . s , op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke 
Secretarie en het Stads Timmerhuis te Rotterdam, 
en ook voor den prijs van / 1,50 verkrijgbaar zijn 
bij Wed. P. V A N W A E S B E R G E en Z O O N , Boek
drukkers aan den Houttuin, l i " . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis, De aanwijzing in lm-o zuil plaats heb
ben op Donderdag den .1 Maart 1881 , des voor
middags ten 11 ure. 

Aanbesteding. 
Het BESTUUR van het Genootschap «Noorthev", 

gevestigd te Veur nabij Voorschoten, is voornemens 
publiek aan te besteden: 

H e t b o u w e n v a n e e n K O S T S C H O O L , 
o p he t L a n d g o e d „ N o o r t h e y " . n a b i j 
V o o r s c h o t e n . 

Dc Teekeningen met Bestek liggen ter visie van 
nf den 21 Februari e. k. iu hot Logement H1BFN 
te Voorschoten. 

Het Bestek is aldaar en bij de Firma EI .LFIt-
M A N , H A R M S & Co . , Rokin 2 , verkrijgbaar togen 
betaling van f 1.50. 

Aanwijzing den 5n en 7n Maart 's morgens Elf 
uur, op welke dagen tevens de noodige mlièbtingan 
wiutlen gegeven. 

Inlevering dor inschryvingsbilletten op 21 Maart 
e. k. vóór 's middags Twaalf uur bij den lieer .1. 
G. S I L L E M . Heerengracht 4 7 8 , te Amsterdam. 

Mr. B. Pb. B A R O N V A N , 1 \ R I N X S M A 
T l l O E S L O O T E N , 

Voorzitter. 
C M U I J S K E N ' , D. V A N IIOSSK, 

Architect. Secretaris, 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 19 Februari 1881. 

Op WoeOldag 88 Februari c. k . , des middags 
len huif twee ure, zul duc-r of namens het Bestuur 
der Geldersche Stoomtramweg-Maatschappij 
te Doetinchem, 

worden aanbesteed: 
Het bouwen van een STATIONS-GE

BOUW aldaar, met Kantoor, Goc-
derenmagazijn. Rijtuigloods, Machi
ne-Remise, enz. 

De teekeningen en het hestek liggen, van nf 15 
Februari e. k., ter inzage bij W . W O L S I N K te 
Doetinchem. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage te liekomen, 
bij den Ingenieur der Maatschappij T. II. E U S S E N , 
Hallstraat 84 le 's Hage, en bij deu Directeur dor 
Maatschappij 11. II. E R D B R I N K , te Doetinchem. 

Aanwijzing in loco zal geschieden, op Zaterdag 
10 Februari, des namiddags ten l ! are, uitgaande 
van W . W O L S I N K . 

Tegen betaling van f6.—, zijn hij den Inge
nieur cn den Heer Directeur, op franco aanvrage, 
copiên der teekeningen met bestek verkrijgbaar. 
De vroegere opgaaf van ƒ12.50 was abusief. 

AANBESTEDING. 
Op 23 Februnri e. k. zal door of namens het 

bestuur der Goldorschu Stoomtramweg-Maatschappij 
worden aanbesteed, des middags half twee, ten 
huize van W . W O L S I N K , te Doetinchem : 

het maken van T W E E B R U G G E N , 
één ter lengte van 58.50 Meter mei 0 openingen , 
bij de Driekoningen te Doetborgh, en één ter lengte 
van 23 Meter met 4 openingen, over de Vesting
gracht hij de Meipoorl te Doeeborgh. 

Heiden van beslagen eiken jukpaleu met groenen 
bouten dek, en van leuningen voorzien. 

Het ijzerwerk wordt door de Maatschappij geleverd. 
Bestekken met teekening zijn van af 17 Februari 

e. k. ad f 2.50 verkrijgbaar hij den Directeur der 
Maatschappij te Doetinchem, en bij den Ingenieur 
T. II. E U S S E N , Balittraat 8 4 , ' s t foge , alwaar 
ook inlichtingen zijn te bekomen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Donderdag den 3*" Maori 1881, des na
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek tt*. 270. 

Het uitvoeren van herstellingen en ver. 
nieuwingen aan den spoorweg Bel. 
gische grens—Zevenbergen en Roo
sendaal—Breda met uitzondering van 
het station Roosendaal. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens art. 15 vau het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 15 J< n Februari 1881 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan dc bureaux van de Sectie-Ingenieurs te Hot' 
terdam en Middelburg, en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau te bekomen tegen be
taling van ƒ 0 , 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven door de Sectie-In
genieurs voornoemd. 

Utrecht, den \A*"> Februari 1881. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag 24 Februari 1881 , des na

middags te '1 uren, za l , in bet Koffiehuis > De Roode 
Leeuw", op den Vijgendam, door dc Naamloozc 
Vennootschap tot Exploitatie van dc HoOanamke 
Manége, worden aanbesteed: 

Het maken der Grond- en Fundeering-
werken voor een nieuw Manége-ge
bouw aan de Vondelkade te Am
sterdam. 

Het bestek is van af 15 Februari ad f 0.50 te 
verkrijgen ter Stoomdrukkerij van ROELOFFZEN 
& I IuHNER, aan den N.Z. Voorburgwal, te A m 
sterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect A . L . 
V A N G E N D T . 

Aanbesteding. 
De Architect N . VOS zal op Zaterdag 20 Fe

bruari 1 8 8 1 , des voormiddags ten 11 ure, in bet 
Kofujhuis B D E R O O D E L E E U W " , Vijgendam te Am
sterdam, in het openhaar aanbesteden: 

Het bouwen van een Koffljhuia met 
bovenwoning aan de Stadhouders
kade alhier, 

waarvan de teekeningen en het bestek ter visie 
liggen van 21 Februari tot en met 24 Februari ». s. 
telkens van 10—4 uur , in genoemd Kollijhuis. 

De gedrukte bestekken zijn verkrijgbaar gesteld 
tegen betaling van ƒ 1 . — per exemplaar bij de lirma 
E L L E R M A N H A R M S & Co. Rokin 2, Amsterdam. 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Begrooting van kosten / 13,300. 

Op Maandag den 7 Maart 1881 , des namiddags 
ten één ure, zal in ecu der lokalen van het Minis
terie van Justitie, op den Korten Vijverberg te 
's Gravenhage, bij enkele inschrijving worden nan-
besteed: 

Het oprigten van een gebouw voor 
het Kantongeregt te Ommen. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
tc 's-Gravenhage in een der lokalen van bet Minis
terie vau Justitie in de Nobelstraat en op den Kor
ten Vijverberg. 

Die stukken zijn voorts op franco aanvrage te 
liekomen aan bovengenoemde lokalen , bij den kanton-
regter te Ommen, bij den gemeente-architect tc 
Zwolle .1. L . V A N ESSEN en bij den adjunct-direc
teur van hel rijksgesücht te Ommerschaiis, 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect voor de gevangenissen en regtsgebouwen 
J . F . M E T Z E L A A R te 's Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan Op Woensdag den 
2 Maart 1 8 8 1 , des namiddags ten 1,30 uren, op 
het terrein waarop het gebouw moet worden op
getrokken. 

's Gravenhage, den 14 Februarij 1881. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

A A N B E S T E D I N G . 
Namens zijne lastgevers zal de Architect J . J . 

OUDSHOORN te HAARLEM, den 24 Februari, 
des namiddags ten 4 uur, in het hotel L I O N H ' O R , 
Kruisweg N°. 30, Haarlem 

AANBESTEDEN 
i: Het bouwen van tien Woon- en Win

kelhuizen. 
2' Het bouwen van drie Woonhuizen. 
Reide |>ereeelen gelegen aan dc Noordelijken uit

breiding der Gemeente Haarlem. De teekeningen 
liggen ter inzage aan bovengenoemd Hotel van af 
den 14 Februari. 

Terwijl de bestekken zijn tc verkrijgen van af den 
18 Februari tegen betaling vnn / 0.75 per exem
plaar bij den Boekhandelaar J. ' j . C. M U N K te 
Haarlem en aan gemeld Hotel. 

Aanwijzing den 24 Februari, des morgens ten IO 
uur , op het terjein Schootersingel. 

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 tier Ge

meente AMSThïWAM zullen up Maandag 28 
Februari 1881, ta 12 urm dus middag,, up 
hul Raadhuis, iu het u)>cnliiiiir un by enkele inschrij* 
viiiK ilix-ii A A N B E S T E D E N : 

Bet verrichten van eenige herstellingen 
en vernieuwingen, benevens het on
derhouden gedurende het jaar 1881, 
aan: 

de Huizen, Torens. Poorten enz., de 
Gebouwen ten behoeve van het On 
derwijs. van de Politie en der Brand
weer, benevens die op de algemeene 
Begraafplaatsen. 

De aanwijzing zal geschieden Diradag SS Februari 
e. k . , des voormiddags 'J u n , tu beginnen aan de 
Stndsdrukkenj iu du Nes. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wnrdun nan 
bet Bureau van den Stads- Architect, des morgens van 
1 U — 1 2 uur op hel Raadhuis. 

Üe vuorwnnrden dezer Aanbesteding kunnen ver
kregen worden ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling vnn ƒ 0 . 9 0 . 

Durt/emeester un Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

16 Februari iSSi. De Secretaris 
l )E N E L F V I L L E . 

"AANBESTEDING. 
I»p Dinsdag 15 Maarl 1 8 8 1 , ten één uur namid

dag, zal in het Park te Hoorn, bij enkele inschrij
ving , worden aanl>estecd : 

Het herbouwen der Groote Kerk met 
Toren te Hoorn, 

De aanwijzing in loco zal geschieden op Vrijdag 
25 Februari, voormiddag 11 uur, door den Heer 
C. M U I J S K E N , Architect-Ingenieur te Amsterdam, 
bij wien nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

Het bestek met tcekeiiingen is verkrijgbaar bij , 
en wordt franco toegezonden door de Boekhandelaars 
V E R M A N D E Z O N E N te Hoorn, tegen overmaking 
van / 3 — , 

a 
l i 

l i K K R O O X D 
J IIAARI.KM AMSnaDAM AKNlI flUM £ 

u> 1861. 1877. 1879. sS:a 

= Koninküjke Fabriek fff 
g van witte en geschilderde Muurtegeltjes 111 

FRIESCHE SCHOTELS. 

FabrJeken van Friesche gele S teen , • 
glad- en scherpkantige machinale " 

| 
gewone handvorm. s 

s G e g o l f d e , g e r i b d e . p l a t t e , F r i e s c h e en Groninger *£ 

, Dakpannen, S l 

J VKHG1.AASIIK , GESMOORDS KN' ROOUE _ J 

, Machinale Vloertegels, 
£ EN HANDEL IN : * ï 

: E n g e l s c h e V u u r v a s t e S t e e n e n . ; 

i nOIUOH] V C C R V A S T K C E M E N T . i 
' Engelsche patent Portland Cement. < 

II 
2 3 

S p e c i a l i t e i t 

W A T E R P A S - . H O E K M E E T -
en andere I N S T R U M E N T E N 

voor Ingenieurs, Archi tec ten, Landmeters , 
Teekenaars , enz, 

Geëma i l l ee rd - i j z e r en P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
BeUvteg V 3. 

Uw i n II u i 

\aimirl. Asphalt van: 

T A L D E T R A V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

fieroiiipriiiKrruY Asphaltwegen rn dito Dorsehvlocren. 
Werken in Asphalt-Maslirk voor Trottoirs, Skating-Kinks, Moutvlmren, kelders. 
Kolf- rn kegelbanen, Winkel- en MaH/.jjmloeren. Gangen, Veranda's, Hing- en 

Dakbedekkingen, llelon-Fiindceringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk. Vochlwerend, Ondoordringbaar, (ïeraasuerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent liet leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 

uan het Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , Amsterdam, De Directeur, 
W. PATON WALSH 

1 PARKETVLOEREN, 
2 V I L L E R O Y a B O C H . M E T T L A C H 
~ , BOCH F r è r n . M A U B E U G E 

g M I N T O N , H O L L I N S * C '. . STOKE 
£2 ey de Vfrhpa— II ii i IWJ i r i cn Depotstaatni 
V. D E L I N T & C . Iliiruuzrliet 7. ltotterdam. 

TRAMWEGEN. 
Zeer goedkoop K E U E N , sjcciaal geschikt voor 

T r a m w e g e n ; nadere inlichtingen bij 
LOUIS G O F E I N & C i E , tc Luik. 

2 

Sioom-Simi- en Pannenlabriek 
Systeem B O C L K T — V I R O L L E T . 

D E R I C K S un G E L D E N S . te Dralen . hebben 
in voorraad, uitn tends roode- en blauwe 
Dakpannen en Vorsten (Echter model), geperste 
plavuizen, holle, proflei-en andere machinale 
Metselsteenen, skmede restant deugdelijke 
Handvormsteenen. 

Zij vertonnen uen bekwaam MEESTER
KNECHT vuur T E R R A CÜTTA en V E R O E A A S -

! ut' E M A I L W E R K , tegen goed loon, mits goede rafc. 
1 rantien un ftaneo brieven. 

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

p A n - l l i n t r i l i n e n t e n . 
'' 1 * 7 9 . H O O R N t e o i i d e r N r h e i r i l i i j r v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k m e e t - l n r t r i i u i e n t e n . 
! Voort»: E Q Ü E R R E S , BAKENS, 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. 

A l i i i M i H M M i Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

m\\kü\, TK IKK.MKS, KRWKHIJK. 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Tuukuningen un Prijscourant zijn tu bevrngun bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 'ti ltotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Yersrliilluudu soorten van gi>edkno|>e 
T E G E L S . n TROTTOIRSTEENEN (genre 

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 P . E N 

) T R O T T O I R 3 T E r . N E N 
1 ? j W A A L V O S M E N D R I E L I N G 
£ { G E V E L S T E E N 

vvunlun lut uuncurruuretule prijzen frumaakt aan ilu 

Steenfabriek van 
.1. H K I . I > K K l ' A . U o i - k i i l l i 

Mozalk 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 O 
van H U R E N , T E G E L S vuur B L O E M B A K K E N un 
P A N E E L W E R K unz. 

l ' i t s h i i t c n t l A j f c i i l s d i 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 

G r . J . O O R , 
Firma A N T . D B W I L D , 

Schêtpmaktrêhavtn ,V". ü'Ü un Jufferslraat iV". 56. 

R O T T E R D A M . 

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

de HoUandsche 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 bekaade typen 

en reparation aau hartannirn K E T E L S wonlen in 
dun korist mngelijkrn tijd guleverd un uitjfev d. 

A T E . B R A ^ T V T ^ 
Rouwmateiialcn , Eood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsche Singel ! IS . Oenci'aal-Agent voor 
Nederland cu lndie van de zoo gunstig bekende 

POHTL A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren ,IOSSt)N' & DE LA NO I.E. 
Lijsten van den Uitslag dei' Rcjiroevingen, genomen 
door de Maatschappij van Houwkunst te Rottenlam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROGIER 28. 

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 . 

Aann emers-Iaterialen 
t © K O O P . 

4 Heimachines. Systeem MORRISSON met <d 
zonder schip. 

3 Stoom mortelmolens 
2 Betonmengera. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Hui l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

M a water per minuut (3 a 4 M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen, 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
nartij dennenhout en paaleinden, te bevragen bij 
' L . J . van den S T E E N H O V E N , &, Co. 

Aannemers, Handelskade, 
Amsterdam. 

FABRIEK DE H 0 I M D S I 1 E IJSSEL 
B B d O I G II X C " . 

C i v l e l - I n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen iu den kortst niogelijkeii tijd alle soorten van Stoombaggermolen» in bout- of 
ijzeicoiisliuriie, volgens eigen avritiH'in, gesi-hikt voor elke diepte eu opbrengst van 150 tot Ü000 M 3 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketele, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachine!, 
Steen- en T e g e l vormmachines. IJveren Kap- en BrngoonstrnetlSn enz. 

Gedrukt bij O. V V . van der Wiel & C°. tc Arnhem. 

B I J V O E G S E L 
B E H O O R E N D E BIJ 

O P M E R 
v a n Z A T E R D A G 1 9 F e b r u a r i 1 8 8 1 . 

T E C H N I S C H RUREAIJ VOOR I N F O R M A T I E N 
E N O N D E R Z O E K I N G E N . 

In dit weekblad, van 5 Februari j l . , werd dc vraag 
gesteld: of een Technisch Hnreaii levensvatbaarheid 
/ou hebben, en werden dienaangaande eenige in
zichten ten beate gegeven. 

Wij willen die quaestie wat mulct- beschouwen , 
en het nut van zoodanig Rureau cn eene daarmede 
verbonden technische Vereeniging trachten aan te 
toonen. 

Het Rureau zou zich kunnen belasten met bet on
derzoeken van mctscluiortcls, mortels voor bepleis
teringen, enz., wat betreft de verschillende verhou
dingen, bun verhardingsvermogen , hunne onderlinge 
verbinding en die met de voorwerpen, waarop zij 
wonlen aangebracht, !%• uturn hunne eigcnschapiieii 
in het algemeen, waartoe de noodige pi-ocfncuiiugen 
zouden moeten genomen worden. 

Men zal wellicht daartegen inbrengen: de vel
schillende inortehiiengsels zijn genoegzaam bekend ; 
lallooze pro-fneniingeu hebben de juiste verhoudingen 
van kalk, zand, tras, 1'ortlaiidsch cement, enx. ge
noegzaam aangegeven, en wat dies mevr zij. 't h waar, 
dut tallooze en reusachtige tain-Hen de resultaten van 
verschillende proeven met metsel mor te Is te onzer ken
nis hebben gebracht, maar ' t i s ook mar, dat bij vele 
dezer resultaten niet blijkt, hoe dc l>estniuldeclcii /elven 
geanalyseerd zijn: in. a. w. men heeft veelal deu uit
slag van pi-oel nei n inzeil met mortels medegedeeld , 
zonder dat de bestanddeelen zelven aan een schei
kundig onderzoek onderworpen en hunne eigenschap
pen ieder afzonderlijk vooraf nagegaan werden. Het 
betreft veelal een onderlinge vergelijking van mortels, 
op verschillende wijze toebereid en aangewend, en 
waarbij zand en water veelal als hijzaken wonlen 
beschouwd. Daaruit besluit men, dal dezo leveran
cier beter tras of cement levert dan gene, doch 
daardoor is oog niet altijd het U-wijs geleverd, dat 
de tras of cement, dat bet beste resultaat opleverde, 

aan dc eischen ren goede tras o l cetneot beantwoordt. 
Het Bureau zou jaarlijks dcu uitslag van geno

men proefnemingen met scheikundig onderzochte en 
geanalyseerde hestanddeelen aan de leden kunnen 
medcdeelen. 

Niet alleen dat deze proelnemingen van algemee
nen aard zouden zijn, maar zelfs vele direciien en 
aannemers zouden vau het burenu gebruik maken, 
bijv. voor verl'werken. 

In vele Rijks-bestek ken, wegens belangrijke ver
vingen, wol-den de kosten van het scheikundig on
derzoek der verfstullen door de direction gedragen. 
Iu andere bestekken is daarentegen de bepaling op
genomen dat dit onderzoek ten koste der aanneming 
zal geschieden. In beide gevallen zou de keuring 
door het Rureau kunnen plaats hebben, waarvoor 
dan, in het eerste geval, de betrokken directie of, 
m het tweede, de betrokken aannemer de vereischte 
kosten zou dragen. 

Wij hebben er reeds op gewezen, dut vele labrikan-
ten en leveranciers, vour belangrijke leveringen , 
eeue officieele keuring van het Bureau hunnen af-
nemen zullen aanbieden, doch willen dit nader uit
eenzetten. Daartoe kiezen wij een bouwstof, die 
veelvuldig en nagenoeg voor elk bouwwerfc gebezigd 
gebezigd wonlt , u. I. bet Dort land-cement. 

Het gebeurl dikwerf, dat het beproeven van het 
cement door ongeoefende handen of met onpraclische 
toestellen wordt uitgevoerd, waardoor onjuiste en 
veel tc lage sterk te-cijfers wonlen verkregen. Daar
van is het gevolg, dat goede cementen als minder 
goede worden gei|ualiliceenl, wat zeker ten naileele 
van den fabrikant en leverancier of depothouder komt. 
Het LS duidelijk, dat hierdoor een onhandig technicus 
deu goeden nu,mi vau een fabrikant in gevaar kan 
brengen. Vandaar dat op eene algemeene vergade
ring van de Vereeniging van Duitsche cementfabri-
kanten, in het vorige jaar te Rerlijn gehouden, bet 
koninklijk proefstation voor bouwmaterialen le Her 
l i jn , directeur Hr. Bohme, wenl aanbevolen lot bet 
beproeven van het cement. 

Het doen van proefnemingen door ecu technisch 
bureau, of wil men proefstation, geschiedt volgens 
vastgestelde regelen, waanloor —zooals het bestuur 
van bovengenoemde Duitsche Vereeniging zelf beweert 
— het beproeven ïn de fabrieken cn in het proef
station tot overeenstemmende uitkomsten leidt. Daar
om venlient het Rureau, vooral ook in het belang 
van alle labrikatitcn, aanbeveling. 

Elk fabrikant, die een meuw bouwartikcl iu den 
handel brengt, zal eene beuordecling van het Rureau 
verzoeken, om het verkregen attest, wanneer dit 
eene gunstige strekking heeft, nis reclame te bezi
gen. Zoodanig attest zou dan niet slechts moeten 
gegrond zijn op verkregen uitkomsten vau proelne
mingen van toegezonden monsters, wunt uitstekende 
monsters leveren wel do Iwwijzen wat sen fabriek 
maken kan, doch niet altijd wat een fabriek leee-
ren zal. De attesten van het Rureau zouden dan 
spoedig waardeloos worden. Het nauwgezette onder
zoek zou moeten plaats hebben uit dun voorraad aan 
de fabriek, cn van tijd tot tijd op gelijke wijze 
moeten herhaald worden, opdat men zekerheid liadde, 

dat eeu fabriek regelmatig levert wat z i j , overeen
komstig de goede monsters, maken kan. 

Daardoor zal ook een nieuw artikel, dat werke
lijk soliede is, spoediger het vertrouwen winnen, in 
practijk wonlen gebracht en burgerrecht verkrijgen. 

Het ligt voor de bami <lat hierdoor niet alleen 
de labrikant, maar ook de maatschappij in 't alge-
jneên zal gebaat wonlen. 

Men zou aau bel Rureau nog eene andere strekking 
kunnen geven. 

Iu de meeste bestekken gelden als algemeene be
palingen voor de uitvoering van werken, voorzoo-
veel noodig. de algemeene voorwaarden, vastgesteld 
door onze Ministers of door Gemeentebesturen. 

(ieldt hel een Rijks- of gemeentewerk, dan beslist 
het hoofd der directie, ol wel het dagelijkse!» be
stuur der Gemeente, in geschillen, die tusschen zijne 
ondergeschikten en den aannemer, omtrent de uit
voering van eenig werk of de hoedanigheid der ma
terialen, mochten ontstaan. De aannemer moet zich 
naar die lieslissiug gedragen, behoudens beroep op 
den betrokken .Minister of den Raad der Gemeente, 
(ieldt het echter een particulier werk , dan is het 
dc architect, die in deze geschillen, tusschen zijn 
opzichter en den aannemer ontstaan, besBst Eenig 
geschil tusschen den architect zelf cn den aannemer 
kan niet anders dan langs juridischcn weg beslecht 
worden. 

In dit laatste geval zou, overeenkomstig een op 
te nemen U-paling in het contract, het Rureau, 
iu plaats van den jurist, als arbiter kunnen optre
den, en in deze, op technische gronden, eene beslis
sing kunnen geven. Wanneer het, iu bijzondere ge-
vallen, noodig mocht ziju, zou het Bureau zich 
door een recatsgcleerde kunnen laten voorlichten en 
diens uitspraak aan bet oordcel van bet Rureau moe
ten worden geloest. In elk geval zouden zoowel de 
belanghebbende bouwheer, als de architect eu aanne
mer, iu de uitspnuik van bet Rureau, als het hoog
ste ressort, moeten berusten. Er zou dan zeker zel
den, zoo niet nooit, van procedure!! iu liouwzukcii 
sprake zijn. 

Voorts zou het Rureau omtrent nieuwe uitgaven 
van technische boekwerken eene beoordeeliiig kunnen 
geven, alsook de leden op dc hoogte kunnen hon
den van alle binnen- eu biiUenlandsche boekwerken, 
welke oji technisch gebied aanbeveling verdienen. 
Het zou de noodige hoeken moeten kunnen aan
schaffen , om vmgeu van algemeenen technische!) aard 
beter te kunnen beoonleeleii en beantwooitlen, en 
die werken zouden het hunne kunnen bijdragen tot 
het \erzame|en van liouwstoll'en voorliet uit te geven 
tijd schrift. 

Eindelijk zal het duidelijk zijn, dat door den boven 
geschetste» werkkring het Rureau de vraagbaak kan 
worden voor iedereen, die zich op technisch gebied 
beweegt, want na verloop van tijd zal het van elk 
bouwmateriaal de voor- en nadeden kunnen mede-
deelen, en op elke vraag afdoende inlichtingen aau 
dc leden der Vereeniging kunnen verstrekken, die 
daaimede zeker hun vooi-dcel zullen doen. 

Ten slotte gelouvcn wij dan ook, dat het arbeids
veld voor een dergelijk Rureau greiizeuloos zou ziju 
en gewaardeerde vrachten zou kunnen voortbrengen, 
waardoor veel goeds totstand zou kunnen worden 
geerecht 

b. v. R. 

M A A T S U l l A I ' l ' U TOT B E V O R D E R I N G DER 
H O U W K U N S T . 

a r n c a u K Q • S - G R A V S W H A O B . 
Op den 1 "n dezer bad de gewone vergadering 

plaats, welke door 33 leden werd bijgewoond. Ter 
vervulling van de vacature iu het Hestuur, ontstaan 
door bet bedanken van den heer 1). van der Tas 
L z u . , werd benoemd de heer II. Wesstra J r . , ar
chitect alhier. 

Rij de mededeeling van eenige ingekomen stuk
ken werd kennis gegeven van de ontvangst van 
eenige exemplaren vau een concept voor de wijziging 
van enkele artikelen der bestaande verordening, 
regelende de Houwpolitie, voorgesteld door een co
m i t é , onder bet voorzitterschap van den heer .1. II. 
Muller , bouwkundige alhier. 

Alsnu was de voortzetting der bespreking over 
het rapport inzake de terra-cotta-industric aan de 
orde. 

Terwijl opnieuw omtrent dit rapport door enkele 
leden van gedachten was gewisseld, gaf de Voor
zitter in overweging, door het Bestuur een concept 
tc doen opmaken voor eeu antwoord aan den heer 
Stoeller, dit alsdan iu de eerstvolgende vergadering 
mede te deelen en op die wijze de zaak tot een 
einde te brengen, 

Ter bezichtiging wenlen aangebeden eenige teeke
ningen en monsici-s van protielsteencn uit de fabriek 
van de heeren H. J . Canoy en Cie te Venloo. 

Met belangstelling werd door de leden daarvan 
kennis genomen, cn deze industrie bijzonder door den 
Voorzitter aanbevolen, zoowel wegens dc goede oua-
üteit van de steen, als de zuiverheid en verscheiden
heid der pruflelen. 

Vervolgens werden eenige ingezonden vragen be
sproken , waarbij vooral die , omtrent het inheien 
van palen door waterdruk, aanleiding gaf tot eene 
lielangrijke mededeeling. Een der leden namelijk 
had van dat middel in den laatsten tijd enkele malen 
gebruik gemaakt, lli j verklaarde kort en duidelijk 
dc e-3iivoudige behardeling, hiertoe gevorderd en den 
siNjed, waarmede zulks geschiedde. 

Vooral in zandgrenden was deze wijze, volgens 
spreker zeer aan te bevelen; in weinige minuten 
toch, zag men de j«alen zakken; getuige daarvan 
ISO stuks van Meter lengte hij eene zwaai te van 
30 centimeter vierkant, onlangs door hem ten behoeve 
van de HoUandsche Spoorwegmaatschappij geslagen, 

Zoodra dc paal op de bestemde plaats gebracht 
is , windt daartegen een ijzeren buis vastgemaakt, 
welke aan de onderzijde eenigszins omgebogen en al
daar voorzien is van een sproeieinde. 

He bedoelde huis is van boven iu verbinding met 
een slang van de waterleiding; deze wordt geschroefd 
op- en gevoed door een der meest nabijgelegen 
brandkranen. 

Door dc kracht van den waterstroom ontstaat 
eene openlag in den bodem, waarin de paal wegxakt 
eu weldra daarna OIIIMÏweeglijk op de lieslemde plaats 
staat. 

Door den lieer .1. V. Metzelaar werd eene kunst-
lieschnnwiug gegeven van het plaatwerk, getiteld: 
Rome in 96 geëtste platen, van l'iranesi. 

Hij afwezigheid van laatstgenoemden heer werd 
door den Voorzitter gewezen op den aard en de prach
tige uitvoering van dit werk, en daarna de verga
dering gesloten. 

Berichten eo mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'S-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende he-
schikkingen genomen: 

bij den Waterstaat enz., benoemd: tot opzichter 
2e klasse, du op/irhter 3e kku.se A . Breevoort; tot 
opzichter 3e kla-se, de ambtenaar op non-activiteit 
J . H . W. Erijtag,' 

verb-end; een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den opzichter 2e klasse W . E . K . 
Siller; 

bij het Roschwezen op Java en Madoera, be
noemd: tot opziener 3e klasse K . J . J . Schravcr, 
thans lijdelijk opziener, en C. Douwes. 

— Bij koninklijk besluit is aan dcu ingenieur van 
den waterstaat l e klasse F. D. N . van Deventer, 
met 1 Apri l e. k . , eervol ontslag verleend. 

— In het lokaal uDiligenlia" werd een vergade
ring gehouden van bouwondernemers eu bouwkun
digen , ter bespreking van het reeds in druk ver
spreide concept-adres aau den Gemeenteraad, met 
bijgevoegd voorstel to l wijziging vau verschillende 
artikelen der verordening, regelende de bouwpotitie 
in deze gemeente. Niet minder dan 17'2 belangheh-
tanden hadden door onderlerkeiiiiig van het adres 
reeds hun adhesie aau dc zaak geschonken. 

De Vergadering besloot het adres in den voorge-
stolden vorm aan tc nemen, met deze uitbreiding 
der laatste zinsnede evenwel, dat verzocht wordt , 
dat de Commissie van advies, wier totstandkoming 
adressanten verzoeken, niet enkel zal worden ge
raadpleegd bij dc U-slechting van geschillen iu zake 
de houwpolitie, inaur dat aau haar ook zal worden 
opgedragen het onderzoeken van alle ontwerpen, Ui 
trollende den aanleg van groote werken door of voor 
de gemeente uit te voeren. 

Het Comité, waaraan het ontwerpen van dit adres 
was opgedragen, zal zich na inzending van bet 
adres, hetgeen vóór a. i . Dinsdag zal geschieden, 
ontbinden. 

De rekening en verant woonl ing van den Secrota-
ris-penniugineester, den huer J . A . de Rergh , werd 
nagezien eu goedgekeurd. Hut deficit ad onguveer 
/ 80 verklaarde bet Comité voor zijn rekening tu 
nemen, aan allu belanghebbenden evenwel vrijheid 
latende tot delging daarvan hij te dragen. 

Met dankbetuiging aau het Comité , inzonderheid 
aan den Voorzitter en den Secretaris, ile hueren 
J. II. Mu 11.'i en .1. A . de Rergh, voor hun l>euioci-
iii^eu iu deze zaak , ging ile Vergadering uiteen. 

— Ter aanvulling van het corps rijksopzieners op 
de siMJorwegdiensten worden door deu Raad van Toe
zicht perv.in-n opgeroepen, voldoende aan dc ver-
eixhteu, zooals die omschreven zijn iu de Staats 
Courant no. 40. 

Z i j , die iu het bezit ziju van eeu diploma van de 
Rolytechnische school te Delft, zullen bij voorkeur in 
aanmerking komen. 

Aan de betrekking zal verbonden ziju ecu mini
mum jaarwedde van / 1200, U-neveiisuuiivastal>oii-
nuinent, als vergoeding van onkosien bij de dienst
reizen, van ƒ 300 'sjaars Sollicitanten kunnen zich 
vóór 15 Maart hij dun Raad vau Toezicht, te 's-Gra-
veuhage , aanmelden. 

— Door Uurgeinccster cn Wethouders is aan deu 

Raad voorgesteld afwijzend tu beschikken op het 
verzoek van de lirma Crans en Co. butrekknlijk de 
tramlijn Hollandselie Spoor—Rankastraat en daaren
tegen voor dergelijke lijn vergunning te verleenen 
aan de llaagschu Trauma) miuiselntppij. 

—- Door Rurgcmeester un Wethouders is aan den 
Gemeenter.uid een ontwerp aangeboden voor hel ge
denkteeken iu de Sc heven ingscbe boschjes, dat ter 
cere van Jhr. II. C. A . Ver-lluell zal worden op
gericht. Hut Uislaat oil een bank van E* ;in->i|rMhe 
stuuti en zal wonlen geplaatst aa.ii de zijde van het 
Kanaal, op het punt, vau waar men hel fraaiste 
uitzicht heeft op du waterpartij. 

A m s t e r d a m . Op de prijsvraag door het U-stuur 
van de Maatschappij voor den Werkenden Stand uit
geschreven, nl. hut veranderen van een gebouw op 
dun Kloveniersburgwal aldaar in een doelmatig en 
pass. ml gebouw voor die maatschappij bestemd , zijn 
2* antwoorden ingekomen. Die teekeningen zijn iu 
n A r l i " ter buoordeeling voor de jurv opgehangen. 

— Om twee redenen verdient een hoofdartikel, 
door de Flandre libérale aan do quaestie •Brugge-
Zeehaven" gewijd, de aandacht iu Nederland, omdat 
het getuigt van een breede opvatting van de na
tionale belangen , en omdat er eene waarschuwing 
in ligt voor onze regeering en onze handelsrteden. 
In ' t kort komt de inhoud hierop neder: 

Om bet i-echt tc verkrijgen op uitvoering van het 
groote werk inoesl Brugge twee /aken U-wijzen : 
lo, dat hut kanaal naar en du haven tc lleyst 
technisch uitvoerbaar z i jn , un 2o. de bevolking al 
het hare zal doen om die werken ten nutte van 
Bulgie's handel te doen strekken, l iet eerste pi iul 
mag als bewuzun beschouwd worden na du jiertinuntu 
verklaring van den Nuilcrhud-clieti ingenieur Dirks, 
van wiens argumentatie het blad met belangstelling 
beeft kennis genomen. Brugge's verval is eene 
schande voor bet land, un daarom ook is het een 
landsbelang om aan de oude "Koningin der zeueu" 
de middelen te verschuilen om tol haren vroegeren 
bloei te geraken. Terwijl overal vermeerdering van 
welvaart en ontwikkeling heerscheu, is Brugge met 
reuzenschreden achteruitgegaan. Alle oor/aken wil 
het blad niet ophalen, maar zukur ligt ook de fout 
bij de opvolgende insturen des lands, cn die foul te 

herstellen is derhalve ook een nationale plicht. 
Brugge's gemeentebestuur, of blijft dit in gebreke, 

dan het particulier initiatiel, moet reeds nu alle krach
ten inspannen om uitbreiding tc geven aau die ele
menten, welke onmisbaar zijn voor de ontwikkeling 
van deu handel der toekomst; het moet de gelegen
heid nu reeds openstellen, opdat het jouge geslacht 
die technische opleiding tot dun handel vurkrijge, 
die na verloop van weinige jaren vruchten moei 
dragen in dun vorm van tien toonciiiemleii bloei der 
stad; bet moet vooral niet uit het oog verliezen, 
dat in de vervallen stad tusschen .Ie rijke renteniers 
en dun broeden /.>>om van bedeelden uen stand in bei 
leven goroejiun mout worden, die vau deu arbeid 
leeft e n , door ziju vlijt en de vermeerderde productie, 
dc kern moet wonlen, vau waaruit zich de welvaart 
vau lieverlede over du geheele Uwolking verspreidt. 
In één woord Brugge moet toonen bereid te zijn in 
de eerste plaats zich zelf te heliwii. 

Maar ook de Regesring moot zorgdragen dat het 
nieuwe kanaal ook bevaren en do haveninrichtingen 
ook door den handel gebruikt worden. Hul verkeer 
moet over Brugge geleid wonlen: zal d i l onderden 
liesiaaiideii toestand kunnen gebeuren, on zal Brugge 
ernstig mol Antwerpen kunnen coucurrceren.' Dezu 
vraag zal Ion gunste van Brugge Ijcaulwoont ziju, 
lOOdra de Belgische Regeering eindelijk manmoedig 
besluiten wil geheel un onvoorwaardelijk de begin
selen van den \ rijen handel toe te passen. Zoodra 
Relgie's grenzen openstaan voor alle bui ten land sche 
producten, dan zal dit land een groot entrepot wor
den, bestemd om iu de behoeften van geheel Mid
del- Eurotiu tu voorzien. Wij zouden dan de han
delswaren vau alle landen uaar ons zien toostnumicn, 
en zonder veel inspanning zou Brugge daarvan een 
deel to l zich kunnen trokken. Du plicht van Brugge's 
afgevaardigden in het Parlement is dus aangewezen , 
un mochten zij dien plicht verzaken , dan eischt Brug
ge's belang ur ben aan to herinneren. Helpt Brugge 
ons dien segen voor ons land te verwerven, dan zullen 
wij ons de offers gaarne getroosten, diu Relgie aan 

Brugge brengen moet. Gaarne betalen wij 25 nul* 
linen en meer voor Brugge's zeeverbinding, indien 
wij daarvoor in ruil du zegeningen van den vrijen 
handel o.in ons vaderland kunnen verzekeren. Dk 
som zou èn voor hel land èn voor Brugge woeker
renten afwoi|>eii, indien wij daardoor de onbelemmerde 
vrijheid voor onzen iulumalioitaleii handel verwierven. 

— Iu Lensgezindheid wenl Zaterdag 12 de/er 
eeue buitengewone algemeene vergadering gehouden 
vau de Algemeene Stouiutmiuwegmaalschuppij, onder 
leiding van dun heer J . J . van Kerkwijk, president-
commissaris. De Voorzitter deelde mede, dat de 
tegenwoordige commissarissen die betrekking slechts 
aangenomen hadden op herhaald verzoek van den 
directeur C. G. van der Mculon, om een nuttige 

file:///aimirl
http://kku.se
http://aa.ii


BIJVOEGSEL behoorende bij De Opmerker van Znssrdag 19 Februari 1881. 

nuk totstnnd to brengen, tonder eenig geldelijk 
voordeel. Hij de inschrijving op de aandeelen op 
C Augustus 1.1, wat voor ongeveer '330,000 inge
schreven. In m i e vergadering van de directie met 
do heeren Matt lies eu Co. en Willcumier, Van 
Tijen en Van Laer werd hesloten . voorloopig met 
de werkzaamheden te beginnen, en te trachten de 
overige aandeelen te plaatsen. Ar t . 8 der statuten 
bepaalt, dat de aandeelen , waarvoor hij deu aan
vang der Vennootschap niet is deelgenomen. binnen 
drie jaar moeten geplaatst zijn. Mocht men niet 
slagen in het plaatsen der aandeelen, dan zou de 
Maatschappij geliquideerd worden, aan de eendooi 
houders bun geld worden teruggegeven , cn de 
kosten worden gedragen door de twee genoemde 
lirma's en den heer Van der Meiden c. s, 

De directie slaagde e r in , dat door dc gemeenten 
Loosduinen, Naaldwijk, Monster en 's-Ci-avesuntte 
gedurende een zekeren tijd een rente van % pCt. 
gegarandeerd werd over een gezamenlijk bedrag van 
/ '85,000. Hiertegenover staat, dat enkele i-ei-souen, 
die ingeteckeiid hadden , bezwaar maakten op dat 
oogenblik te storten, omdat al de aandeelen niet 
waren geplaatst en bet niet zeker was, dat bet werk 
/ou doorgaan. 

Op aanbeveling van don beer G. A . A . Middel
berg, ingenieur van de Hollandselie IJzeron-s|>oor-
wegmaatsehnppij, wenl de ingenieur Van LOfaen 
Seis belast mot hel maken dei plans; dooi- bijna 
alle autoriteiten werden do voorwaarden vastgesteld, 
waarop vergunning wonlt verleend tot hot maken 
van den stoomtramweg. Op verzoek van den heer 
Van der .Meniën is de vergunning voor do gemeente 
's-Gravenhage gesteld op naam van dien heer, en 
niet op naam der Maatschappij, zooals WM over
eengekomen. 

Üe heer Middelberg, benoemd tot commissaris-
gedelegeej-de, bedankte -| lig na /.ijn optreden, 
omdat commissarissen weigerden hem hot werk te 
laten verrichten, dat (volgens de statuten aan den 
directeur was opgedragen. 

De verhouding van den directeur C. G. van der 
Meniën tegenover coiiuiiisMirisseii was zoodanig, dal 
zij begrepen, dat iu het belang der Maatschappij 
die toestand niet voort kon duren. Den 5deu Januari 
.jl. hadden zij en de directeur een conferentie mot 
de heeren Malt bes on Co. en Willeumior, Van Tijen 
en Van Laer, ten einde te lieraadslagcn, wat te 
doen. Dit overleg had plaats toen het voorstel kwam 
lot het houden eener buitengewone vergadering, het
geen commissarissen inet veel genoegen zagen. 

Don lUden Januari doolde de ingenieur \ a n Lolten 
Seis mede, dat volgens een z.ror lage begroot ing de 
kosten van aanleg voor don stoom tram weg ƒ ,59 ,000 
zonden bedraden. 

Inplaats van drie ton, zooals de heer Middelberg 
oorspronkelijk raamde, zul do weg ongeveer vijf ton 
kosten; en in dezen stand der zaak, zeide do Voor-
zitter, verdient hol ernstig overweging of men zal 
voortgaan. Commissarissen vreezen, dat de aandeel
houders geen goede j-otitc vau hun gold zullen trek
ken, dc nog niet geplaatste aandeelen slechts op on
gunstige voorwaarden zullen genomen worden, en 

dat in allen gevalle het ontbrekende geld voor den 
aanleg niet dnn zeer duur znl zijn te verkrijgen. 

Naar aanleiding van een verzoek van eenige aan
deelhouders was deze vergadering belegd, welke 
aandeelhouders alsnu voorstelden; l o . om een com
missie te benoemen om een nader onderzoek naar 
den toestand der Maatschappij in tc stellen, eu 
2o. bet getal van commissarissen aan te vullen. 

Do heer Mr. Th. Heemskerk lichtte namens deze 
aandeelhouders die vooi-stellen tOC, doch verklaarde, 
nu commissarissen het voorstel tot ontbinding dalen , 
zich hiertegen niet te zullen verzetten. 

Kon paar aandeelhouders waren met commissa
rissen van gevoelen, dat waar eendracht ontbrak, 
van voortzetten der zaak geen spnike meer mocht 
zijn. Met acclamatie veroonigde zich ten slotte de 
Vergadering, om deze bijeenkomst te verdagen tot 
over drie weken, wanneer commissarissen het voor
stel lot ontbinding I r tafel zullen brengen. 

— Het programma van de tentoonstelling van 
Tuinbouw-voortbrengselen, uitgaande van de Neder
landsche Maatschappij voor Tuinbouw, is verschenen. 
Deze tentoonstelling zal worden gehouden in het Park , 
van 1 tot en met 4 Juli. Zij zal in het bijzonder 
gewijd zijn aan rozen en aardbeziën, cn voorts aan 
allerlei andere planton. De lieoordeeling voor de 
bekroningen zal plaats hebben don I J u l i ; het pro-
gramtna hnslesl uit 1*2(1 nommers. 

Voor nadere inlichtingen , alsmede tot het verleeneu 
van medewerking, door inzending of door het schenken 
van geldelijke bijdragen, ook voor medailles, wende 
men zich tot. den Secretaris, den heer J . P. l i . Gale-
sloot, te Amsterdam. 

'S Hertogenbosch, llij den Gemeenteraad ls 
een brief ingekomen van de directie dor gasfabriek. 
houdende verzoek om bet bestaande contract tusschen 
do stad en de fabriek nog voor eenigen tijd te ver
lengen. Dit schrijven, waarbij de directie zich bereid 
verklaart de gasprijzen merkelijk tc verlagen en daar
mede reeds nu te beginnen, wenl voor kennisgeving 
aangenomen. 

Arnhem. De Gemeenteraad hoeft aan de Com
missie voor de dit jaar te houden tentoonstelling 
van decoratieve schilderkunst een crodiet verleend 
voor de helft van een eventueel tekort, tot een 
bedrag van hoogstens ƒ 5 0 0 . 

— De Ambachtsschool alhier ojieut met l o . Apri l 
a. s. eene gelegenheid tot opleiding van leerlingen 
voor machinist. 

De nieuwe regeling is een uitvloeisel van eeu ge
meen scbappelpk overleg tusschen de voornaamste atn-
linehlsscholen iu ons laud met dc te Amsterdam op
gerichte iiiaehinistonschool. Dc jeugdige inrichting 
te Amsterdam hoeft iu korten tijd een groote vlucht 
genomen cn hare beperkte ruimte belet baar reeds om 
aan alle san vragen tot plaatsing van leerlingen te 
voldoen. Om haar daarin zooveel mogelijk tegemoet 
te komen, hebben nu de ambachtsscholen de oplei
ding van machinisten voor de kleine vaart en de 
kleine industrie van baar overgenomen; de machi-
nistenschool zal zich dan voortaan uitsluitend belasten 
met de opleiding voor de groote vaart en do groote 
industrie. Alle leerlingen-machinist zullen zich, nn 

of de ambachtsschool öf de machinistensehool te 
hebben afgeloopen en na nog écn jaar in dc werk
plaats of fabriek te zijn werkzaam geweest, aaneen 
piactisch examen moeten onderwerpen voor eene com
missie , die daartoe jaarlijks to Amsterdam zal vaceeren. 

Leiden. In de op 17 dezer gehouden gemeen
teraadszitting werd door den voorzitter medegedeeld, 
dat er was ingekomen een missive van Gedeputeerde 
Staten , inhoudende dat het verzoek van de conces
sionarissen van den stoomtram Leiden- Woerden, 
strekkende om eene onteigeningswet voor te stellen 
tot het verkrijgen van den berm des straatswegs tot 
exploitatie voor den tram, niet is ingewilligd. 

Breda. Na langdurige beraadslagingen heeft de 
(tcmeenleraad mol 8 legen 0 stemmen Insloten om 
aan don hoer S. limns alhier concessie te verleeneu 
tot het aanloggen van een stoomti-am door de stad, 
np nader te bepalen voorwaarden. 

Tilburg. Door den heer J . van den Elzen, direc-
tem- van dc Noord bra ban tscho Stoomtnimuinutschappij, 
is aan don Minister van Waterstaat vergunning san-
gevraagd voor den aanlog en exploitatie eener telc-
phoonliju van Baardwijk af langs Waalwijk naar 
Tilburg en van hier naar Goi i le , voor welke laatste 
richting Tilburg—Goirle tevens concessie voor een 
stoomtram door genoemden lieer is aangevraagd. 

Schiedam. Op do aanbeveling voor de benoe
ming van een opzichter over do gemeentewerken bij 
den Raad ingekomen, zijn geplaatst de hoeren: A . 
Bubberman, bouwkundige, S. van der Meijden, 
opzichter bij do gemeentewerken te Dordrecht, on 
J. M . K. IVniiink, ambtenaar bij do Staatsspoorwegen. 

U I T K E K R I N G E N . 
De Deli-Batavia-maatschappij keert eon dividend 

van / 33 per aandeel uit. 
— Uit de balans der Twentsche stoombleekerij te 

Gour blijkt, dat het getal gebleekte en geapprétceitle 
katoenen goederen in 188U bedroeg 730,024 stukken 
van pl. m. 22 meter, tegen 02K,828 stuks in 1879, 
zoodat de behaalde winst dan ook f 300 per aandeel 
van / 1000 weid , tegenover f 170 in 1879. 

en Ifloopen, 
Maandag-, 1 Maart. 

Klimi-n, •loor II. Haring: het makeu van een woon
huis te Klieiien. met ile levering tier martcrialon en ar
beidslonen. Hestek en teekeningen liggen m |le Koning 
van Denemarken. 

WoOSMÉag , 1» Maart. 
Hallrrduiii , te 1 uur. door burg. en weth.: l a het 

bouwen van eeue school aan de Drie-Vriendeust raat. Inl. 
aau bet Timmerhuis. Aanw. i Maart, te 11 uren: 2o. 
het bouwen vau varkensslachthuis met hij behoorende 
geitouwen. n|i eeu nabij den Hoogen lloc/em gelegen ter
rein. Iul. aan Inl Timmerhuis. Aauw. 3 Maart, t e i l uren. 

Maandag, S l Maarl. 
Amulrrdam. te 12 uren. door het bestuur van het 

Genootschap »Noorthov". gevestigd te Vour nabil Voor
scholen, t• • | .1. l i . Silleiu. II ongeacht 478; hot bouwen 
van een kosUchool, np bet l.mdg I .Nnorthev". nabij 
Voois, buten. Aanw. eu inl. 6 ou" Maart, telkens té 11 uren. 

3IJmreen. 14 Febr. lo. het maken van eeu gemetsol-
deu gasbou(lerkui|>; ingek. 7 biljetten, als: 

Gredrukl bij (i. W. VAN L>EK WIEL & O . te Arnhem. 

F. Hiirkcns, tr> Nijmegen. ƒ 15,999 
A. Th. Oirsomer. • idem « 16.84U 
R v. d. Koolwijk. • idem » 15,8*0 
ii. Ltefting. « Arnhem. * 15,200 
II. M. Hendriks. ,. Nijmegen, » 14.840 
E. .1. Weiiers. i Idem » 18.930 
11. E. de Haan. « Schevingeii. « 13,880 

SO. het maken en stellen van SSn gashouder; ingek. 5 
bilj., nis: 
Kolnische Maschiiicnhau Actien-tiesellsohaft, 

lia ven thai, f 18,445 
D. A. Sehretlen on Co., Leiden, * 18,070 
M. v. d. Kuijl, Klikkorv.-er. « 15,34(1 
I. . .1. Enthovi i Co., 's-Hage. 15,17" 
F. A. Neuuiaii, Aken. « 13,825 

Ürrrvl lr l , 17 Febr.: lo. het leveren en stellen van 
2 dini-twerkende heiolcentiïfugaalpompiiiachhies, met 
stoomketels en aanhooren voor het waterschap Patten j 
ingek, 15 bilj.. als: 
II. L N . Hal'bertsiua, Amstenlam. ƒ 59,000 
Atlas, idem, * 57,600 
Nederl. Stoomljootmaatschappij, botterdam. " 57,400 
K.-n. fabriek van stoomwerktuigen, Amsterdam, * 48,600 
lleiglioiivweivetiiging, Miilhetin, » 48,200 
(osijn en ('o.. Gouda, n 47.000 
Kvrard. Van Dmjl on De Kiuijf, Delfshaven, » 44,818 
tiebr. Stork, Hengeloo, 43,980 
Ha veversrho Maatschappij. Linden. * 42.995 
SM-iété Aiiiiuvme des forges etc., (Jitlv. . 4L',49U 
I nei lits,l„. Ijzergieterij, l'treeht. | 40,980 
F. II. Heg ann. Helmond. | 37.980 
II. van (ioetliem. Urussel. | 30.990 
Schaefer. Diis^ldorp. „ 35,500 
II. liollinek*, lirussel, » 30,400 

8 0 , het maken dor gebouwen VO0T het plaatsen dezer 
werktuigen, lie nevens een steenkolen bergplaats, oen ma
chinist- en stokeiswoning enz.; Ingek. al bilj., als; 
Van Uergiii Henegouwen. te Vllage, /'71,327 
J. C. t i . do Haan. 1 Kralingen. « 50,160 
P. Bode, Alblassi-nlain. - 49.883 
A. (liiM'ii. Kralingen. » 49,560 
\V. Z01111 veld, n idem « 49.400 
A. Langejan, 1 idem 49.250 
M. Schreuders. „ Usel monde, » 48,925 
J. Verluide, » Spijkcnisso. » 48,444 
W. Zoeter, » idem « 48.100 
J. van Itokkiun. t idem » 47,999 
.1. Kranendonk, » Dordrecht, » 47.950 
C. v. d. Wiel, DublM'ldam. 47.«73 
<» Pijl, • N1111 lansdorp. H 47,900 
H. Degens. 1 Dordrecht, » 47.569 
W. Lammen, ,, Strijen, 1 46.638 
C. <><>st.luk. ,. Neenvliet. 1 44.444 
ti . v. d. Mouwen, 1 idem , 43.979 
('. P. W. Dessing. 1 (ioiida, • 42.253 
A. van Tilburg. « Zocterwoude. * 40,995 

Hakker. ., Papendrecht, 1 39.998 
ti. II. Hiibers „ jd.'iu 38,523 

llordrri hl , 17 Febr.: liet bouwen van 4 woonhuizen, 
pakhulfl enz,, onder beheer van den bouwkundige I), .1. 
Kwak; iugek. 5 bilj.. als: 
E. de Waal. te Dordrecht, ƒ fllOO 
J. de Lange. » idem • 5637 
G. J. van der Made. » idem » 5CJ2 
J. 1'. F. K R U I S » idem 51)20 
A. van Kek. i idem i 4000 

II«««e /.u „ h o t r , 18 Fehr.: hot bouwen van eeue 
school mot •inderwijzorswoiiing: ingek. 15 bilj.. als: 
T. Kessels. t.' tireda. ƒ 19.670. 
J. A. Mol, • idem l 19.157. 
.1. Si-luiller. .. Kaainsdnnk. » 17.977. 
.1. van Aken, » Zevenborgen. - 17.697. 
A. D. Lucas. i idem i 16.999.99 
•I. Lucas, * Zwatuwe, - 16,888. 
.1. van Tetering. * Zevenborgen, » 10,587. 
N'. Ver er, • idem • 16.552. 
C. Mulders. » (taainsdouk. * 16,497. 
W. WouterloiMi. Oordri'cht, » 16,260. 
\. \V. I.in.lgr.uif. - Sliedn-clit, i 16,213. 
\V. Cortsmit, » Moonlijk, ' » 16,210. 
J. Meun. Kaamsdoiik, » 16,189. 
.1. Jamen, " Kaatsheuvel, •• 16,140. 
\V. Nieuvveiihuy/en. > Sprang, •• 15,895. 

Zestiende Jaargang. N*. 9. Zaterdag 26 Februari 1881. 

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 aboiiui-mcut builrwigt voor het binnenland ƒ1.65 per 8 iiiiiaudeii of 
wel by vooruitbetuliuj: zet gulden | H T jaar. Afzonderlijke nomincr* liy voor-
aitbestelliiig 15 ccut. 

Alle stukken 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 cent voor een bewyinommer. Advertentiën Toor liet bui
tenland 25 cent per regel. 

T E N T O O N S T E L L I N G V A N DE O N T W E R P E N , 
INGEKOMEN ALS 

A N T W O O R D E N O P D E P R I J S V R A A G 
VOOB ERN 

G E R 0 U W VOOR DE M A A T S C H A P P I J V O O R D E N 
W J / ' i K E N D E N S T A N D T K A M S T E R D A M . 

De groote zaal van Arli el Amiciliae, paar zoo 
vaak een keur van schilderijen on aquarellen bijeen 
was, leent thans baar wanden voor kunstwerken 
van anderen aard dan men or gewoonlijk ziet. V\ ij 
bedoelen de teekeniugen voor ecu gebouw voor de 
Maatschappij voor den Werkenden Stand. 

Het groote publiek, dat i.eestal met een soort van 
voorname minachting op de pen- of penseelvruoh-
ten onzer bouwkunst neerziet, dat al> bol zo prijst, 
slechts bewondering voor bet geduld dor makets 
heeft, dat iu een uichiitvliuirteckcniiig geen kiinst-
vouj'brotigscl wil zien, daar toch immers de eerste 
ile beste iimmenuan-kiieihi daartoe zich xenon kan 
dat publiek trekt thans met uaar Arli heen. eu de 
belangstellende man van het vak behoeft niet le 
vreezen, gestoonl le zullen wuideti, wanneer hij de 
verzameling iu oogenschouw gaal nemen, 

De Maatschappij voorden Werkenden Stand heeft 
door bet uitschrijven van deze prijsvraag een navol
genswaardig voorbeeld gegeven. Het is toch voor
namelijk do beantwoording vau prijsvragen, die de 
meeste jongere bouwkundigen, meestal dos daags 
met niet altijd uangeiiameii arbeid bezig, ertoe 
noopt, in hun vrijen tijd bun verbeelding te laten 
werken cn bun band te oefenen, l ie t is geen alle
daagse h verschijnsel, dat vijf prijzen van driehonderd 
gulden worden uitgeloofd, dat vijf uitstekende 1M--
oordoelaars worden gekozen, en men vergeeft hel 
der Maatschappij gaarne, dal zij ook buitengewone 
eischen stelde. H e l programma verlangde veel, te 
veel misschien op hol terrein van Rlaiiw-Jan, doch. 
bol was des le nuttiger oefening voor do medewer
ken, die aan die eischen hadden lo voldoen. 

Zonder de uitspraak der beoordeelaars vooruit te 
willen loopen, Wfnscheo wij hier oen kort overzicht 
van de ingekomen ontwerpen te doen volgen, en 
zonder aan een of meerdere de voorkeur te geven, 
van enkele mol een paar woorden te gewagen. 

Riiineiitredoiide, valt ons oog allereerst np hot 
ontwerp, links van den ingang, met hel eenigszins 
zonderlinge motto- >• Waart 'jij eerder hier gekomen, 
dan had ik raad hij u genomen", welk plan 
zeer veel goeds heeft, al ontbreekt er licht iu de 
avondteokeiizalen, al is de groote gehoorzaal wal 
gedrukt, en alontvangl de dagleekenschoni haar licht 
gedeeltelijk uit bet zuiden. Gevels ou doorsneden 
zijn geestig geschetst iu deu stijl der Duitsche Re
naissance. De Kloveniersburgwal-gevel doet eenigszins 
uan het slot Altenberg donken. 

Studie is minder gelukkig. Daar hot .renvooi niet 
op de teekeningen slaat, is liet moeilijk, omtrent 
de distributie een juist oordeel te vollen, doch de 
socieleitslokalen zouden misschien wat te lang voor 
hun breedte blijken. Gevels en doorsneden verhellen 
zich niet boven het peil dor middelmatigheid. 

Innovare geeft een goed plan. De groote ge
hoorzaal ontvangt haar licht dooreen lantaarn on do 
dagteek ei isc holen zijn niet daarboven aangebracht, 
zoodat een (linke hoogte voor die zaal kon verkregen 
worden. De teekenlokalen hebben allen noorderlicht, 
doch dc beide kleine binnenplaatsen zullen wat donker 
zi jn; gelukkig dienen zij slechts tot verlichting van 
min-belangrijke lokaliteiten. Gevels on doorsneden 
zijn wat erg sober behandeld en men zou haast ver
moeden, dat de otitwerjier vrees bail gekoesterd de 
vastgestelde bouwsom to overschrijden. De teeke
ningen zijn vcnlieiistclijk uitgevoerd. 

Herman verlaadt in de opstanden duidelijk de 
bedrevenheid zijns makers. Het plan schijnt ons 
minder geslaagd tc wezen, eu min of meer verward. 
De vierkante vorm van dc gehoorzaal wil ons niet 
behagen, terwijl de verlichting der dagteekenlokaleu 
uit het noorden had behooren te geschieden. De 
achtergevel vooral is zeer goed iu don geest der 
HoUandsche Renaissance opgevat, en evenals dc Voor-
gavel , met zurg gedetailleerd. 

Industrie noemt zich een ontwerp, dal uoeli door 
vindingrijk beid der plaiiverdeeliiig, noch door smaak
volle binnen- eu buitenordonnantie uitmunt. 

Ook Spei behoort niet toi de beste ontwerpen. 
Licht is er slechts sjiaarzaain aangebracht. De gevels 
vertoonen niets bijzonders, doch de details ziju niet 
zonder venlienslc. 

De ontwerper van Schets had wellicht heter gedaan 
zijn leeken ingen maar iu portefeuille te houden, 
daar zij een zeer pover llguur makeu. Bet ontbreken 
van een renvooi maakt do beoordeel ing der plau-
verdi'eliiig onmogelijk. 

iJe geduchte is meer dan de kracht vertoont 
een met zeer voel zorg behandeld ontwerp. De 
teekeningen zijn allen met veel talent iu waterverf 
uitgevoerd, cn verraden Belgischen invloed. De voor
stelling der kleine gevels is zeer artistiek. Om den 
gesteiden prijs hooft ontwerper zich niet bekommerd , 
en niet geaarzeld, gebouwen steen te bezigen, waar 
hij dit voor den welstand noodig achtte. Het plan 

is niet kwaad, doch vele lokalen zullen voldoend 
daglicht missen. Enkele details zijn zeer behaaglijk 
öf iu pollood ol in kleur voorgesteld, en vooral dat 
van do coiiversatiezual is geslaagd. 

Utilité et vlaiêir heeft ook ziju gedachten by 
onze ^zuidelijke naburen geborgd, en mogen de tee
keningen ook haar iiilheomsclie afkomst duidelijk 
doen herkennen, /ij zijn or niet minder om. In
plaats van den óénou voorgevel die gevaagd werd, 
geeft ontwerper er drie. die wedijveren iu smaak
volle ordonnantie on kostbaarheid van materiaal. 
Do hoofdingang is niet tot zijn recht gekomen, 
waaraan de plaiiverdeelmg schuld is. Hot plan is 
overigens niet slecht, doelt dc toeken lok a len ziju 
buitensporig Innig, wat ten nadeele komt van dc 
groote gehoorzaal, die door do daarboven aange
brachte dagteekeiischool lueb al laag is. De dag-
leekenschool bad uit het noorden verlicht dienen 
te wonlen. Do twee achtergevels, diode ontwerper geeft, 
zijn ln den geest der Vlaamsche Renaissance, waarbij 
gebouwen steen niet gespaard is. De details ver
raden dc meesterhand van bun vervaardiger 

Werkende stand en Tot nut en genoegen bic
den te weinig belangrijks, dan dat zij een uitvoerige 
bespreking zouden verdienen. 

SU sine studio is keurig geteekend, en vooral 
do achtergevel, mot zijn afwisselende rootle en witte 
lagen, maakt eeu eigenaardig elleet, dat aan Ilali-
aansche gebouwen dool donken. De voorgevel is 
niet zoo g.'slaagd. Wat het plan lietreft, gelooveu 
wi j , dut de socioteitslukalen te donker zouden blij
ken. De Zwhsersche balustrade iu de groote ge
hoorzaal is minder gepast. 

Arbeid udelt I geeft vrij goede plans, doch de 
gevels hebben weinig te beduiden en de details zijn 
zwak. 

Kecrwoortti heeft zorgvuldig geteekende en in 
kleuren gewasscheu opstanden, lliuke details, cn een 
plan, dnt veel verdiensten bezit. De nvondteekeu-
lokalott o. a. ziju goed verlicht; de hoofdtrap is niet 
gelukkig van conceptie. 

Een ferm geteekend ontwerp is Deo Gloria, in 
roode inkt behandeld. De avendteelunlokalen worden 
door lantarens verlicht, wat zeker nog ul tot lek
kage aanleiding zou geven. Dc gevels zijn niet 
bijzonder artistiek. 

Het ontwerp Dc werkend* stand is de kern 
can het land trekt reeds van verre do aandacht 
door de reusachtige vellen papier, waarop zijn 
vervaardiger gemeend heeft, zijne denkbeelden te 
moeien weergeven< Het geheele gebouw is op 

geteekend, en gold het hier een uitvoering, men 
zou /oó kunnen beginnen. Hei is jammer, dat deze 
ontwerper, die vatt veel ijver blijk geeft, niet wat 
moor artistiekoii on constructie ven zin bent, dan sou 
hij betere gevels en binucuordoimaiitiên en minder 
krachtbalken en ijzeren kolommen geleverd hennen. 

Confidentia vertoont n e l overeenkomst, wat de 
opstanden betreft, met eeu gebouw, dat thans op 
do Leidscheslraal alhier zijn voltooiing nadert. De 
gevels up ' 1 0 ( ( zijn zeer smaakloos met een brutaal 
rood beklad, doch de gevel op '/ao ' s veel beter. 
Wat de inwendige inrichting betreft, zou de groote 
gehoor/aal te laag blijken, en ook do vormen tot 
haar vei-sieriiig aangewend zouden niet bevallen. 

Voor den werkman en Sijverhcid I hebben 
niets, dat ze onderscheidt, eu ziju blijkbaar het 
werk van eerstbeginnendeu, zoodat wij oen critïek 
maar niet zullen leveren. 

Arbeid adelt tt is nWiie zeer zwak. Door gemis 
vau renvooi is hol plan ou lieg rij JH-I ijk, doch do 
gehoor/aal beeft oen lioveulicht en zou, anders be
handeld, zeer goed hebben kunnen worden. 

Ida II w-Jan, (iocdgelcckoiiil ontwerp met Rijks
museum motieven. De aicceringen in dc doorsneden 
zijn minder gelukkig, doch de details getuigen van 
veel smaak. De grooie gehoorzaal is te vierkant, 
eu hel plan is niet zeer piactisch ingericht De 
voorstelling der teekeniugen is zoor artistiek. 

Vooruitgang is het doel kunnen wij zonder schade 
gerust voorbijgaan, daar ons oog dadelijk getrokken 
wordt door den grooten gevel iu lijst gevat, door 
Le fruit du travail est le plus duur de$plaisirt 
ingezonden. Fit de verte maakt deze teekening oen 
hoogst gunst igen indruk, doch dicht bijkomende Iw-
spourt men, dat wcl-is-waar het werk niet gespaard is, 
doch dat de geheele (eckening iets kouds, iets droogs 
heeft. Het plan van dit ontwerp is een der beste, 
die wij zagen , eu de details zijn met vaste hand 
op het papier gebracht. 

Onte lijd is een goed ontwerp , in sepia, gear
ceerd behandeld. De gevefal vertoonen die eigenaar
dige renaissance vormen, die thans mot don naam 
oiid-llollandsch worden bestempeld cn waarvan iu 
Hoorn ó. a. eeuige voorbeelden te vinden zyu. De 
details zijn zeer geestig, doch hol plan is niet ge
noeg dooiilaoht. De verlichting der a vond leeken lo
kalen laat veel te wenschen over, en de hoofdingang 
is veel te smal. 

Nijverheid II en Ora et labara zullen wij slechts 
noemen, daar zij beneden het zeer middelmatige blijven. 

Jan Blauw beeft zwakke gevels, en een plan 

zonder buitengewone verdienste. De details zijn wat 
beter dan het overige. 

Indien wij nu ten slotte nog Door oefening 
grooter noemen en zeggen, dat een zeer wansma
kelijk gekleurde voorgevel en een pet-suectiuvischo 
voorstelling van een calorifère daar het incest in 't 
oog vallen, zijn wij aan het einde van ons over
zicht gekomen. 

Zooals vanzelf •preekt, konden wij hier niet anders 
dan enkele indrukken weergeven. Het is de taak 
van de beoordeelaars, alle ontweren grondig te 
besttideeron, hetwelk vooral wat inrichting, verwar
ming cn ventilatie betreft, niet tijdens een enkel 
bezoek kan geschieden. 

Het doet ons genoegen te kunnen constaleeren , 
dat naast vele zeer middelmatige ontwerpen, zooals 
wij er al te veel op vroegere tentoonstellingen zagen , 
ook eeu aanzienlijk getal wezenlijk goede wordt 
aanget rollen, zoodat men bijna de gevolgtrekking 
zou maken, dat een nieuwe, betere geest bij onze 
jongere bouwkundigen /ijn invloed doet gevoelen, 
al ontbreekt bot ton onzent aan een goede school 
voor architecten, waar zij de vereischte kundigheden 
kunnen opdoen, en hun smaak door het zien van 
de boste voorbeelden kunnen oefenen. 

Laat ons hopen, dat op een volgende tentoonstel
ling vau ontwetjieu de middelmatigheid nog meer 
zal verdwijnen, opdat men zieu moge, dat do Hol
landselie bouwkunst, na lange sluimering weer ont
waakt, Steeds wakker blijft ou in waarheid onder 
de schoone kunsten kan gerangschikt worden. 

A . 20 Febr. '81. 

deriGutea en mededeelingen. 
II I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlamisch Oust lndie zijn do volgen-Ie be
schikkingen genomen: 

bij deu Waterstaat enz., ontslagen: eervol, 
wegens den alloop der hem bij den dienst der ha-
verwelken t« Hatavin opgedragen werkzaamheden, 
de ingenieur l e klasse .1. II. H . d'Arnaud Gerkens 
cn deze, benevens .1. Nuhout van der Veen , tijdelijk 
ter beschikking gesteld van den directeur der bur
gerlijke openbare werken, teneinde met zoodanige 
werkzaamheden te worden belast, als dien deparle-
mentschef noodig zullen voorkomen; 

bij het Kadaster, benoemd: tut ingenieur 3e 
klasse, de bewaarder 2c klasse W . van der Rest; 

bij het Bosch we ze n , ontslagen: wegens licha
melijke ongeschiktheid voor zijne tegenwoordige be
trekking, eervol, de Opziener lo klasse G. Wi r lb . 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nij 
verheid heeft Gedeputeerde Staten dor provinciën op
merkzaam gemaakt op de ontwikkeling, welke de 
aanleg oli exploitatie van t mm wegen verkrijgen, en 
de wetischelijkheid , ten aanzien van dit middel vau 
vervoer eenige stilistische gegevens te verzamelen. 
De Minister verzoekt door tusschenkomst der Gede
puteerde Staten opgaven te ontvangen omtrent de 
verschillende tramweg-ondernemingen in elke provin
cie, waartoe oen staat is opgemaakt 

Ook vau de lijnen, die hij hot einde des vorlgen 
jaars nog in aanbouw waren, wordt mededeeling 
gevraagd, mot vermelding van het tijdstip, waarop 
dc exploitatie vermoedelijk zal aanvangen. De M i 
nister vertrouwt, dat de besturen der betrokken on
dernemingen geen bezwaar zullen maken, de gevraagde 
gegevens te verstrekken, terwijl ook andei-s de ge
meen lo best uien instaat zouden zijn sommige daar
van te verschaften. Waar geheel juiste opgaven niet 
mogelijk z i jn , zou met benaderende cijfers kunnen 
worden volshian. 

— Rij beschikking van den Minister van Water
staat, Handel ou Nijverheid is de vergunning tot den 
aanleg en het gebruik van voor het publiek bestemde 
electrische geleidingen, welke vergunning op 30 Oc
tober 1880 aan dc le New-York gevestigde Interna
tional Hell Telephone Company word verleend , over
gedragen aan de Nederlandsche Bell-Telephoonmaat-
-chappij lo Amstenlam. 

— Ingevolge machtiging des Konings ziju de heeren 
Hr. J , Bosscha, J . M . CoUette en J . J . van Kerkwijk 
aangewezen nis got le logoorden der Nederlandsche Re
geering op hot internationaal congres van electrici-
leit, dat iu den loop des jaars te Parijs zal gehouden 
wonlen, en dc heer G. Oijeus, le Parijs, mede van
wege de Regeering aangewezen als commissaris, ter 
behartiging van do belangen van Nederlandsche in-
/endei-s op do aan dat congres verbonden tentoon-
•lolling. 

— De Gemeenteraad beeft bij do behandeling der 
tramquacstic eene motie aangenomen om, alvorens 
ie beslissen op bot preadvies vau Rurgcmeester en 
Wethouders, dezen uit te noodigen een onderzoek 
in te stellen, of, en , zoo j a , hoe bij het verleeneu 
van concessie aan de lhiugsc.be Tiainwayniaatschappij 
de naleving zal kunnen worden verzekerd vau de 
daarbij gestelde v •waarden omtrent materieel, be
diening, r i l l en , aansluiting, prijzen en wat verder 
in het belang van 't publiek nuttig mocht toeschijnen. 

Voorts beeft de Hand besloten, dat ter tere 
van don heer Jhr. II. 0. A . Vcr- l luel l in de Sdhe-
vcningschc bosohjes een bank vau wit marmot zal 
worden opgericht aan de zijde van het Kanaal , op 
hel punt, vanwaar men het fraaiste uitzicht heeft 
op de waterpartij. 

Amsterdam. Do heer J. G, Jager heelt in 
een schrijven aau de Ministers van Waterstaat en 
van Financien aangedrongen op het nomen eener 
afdoende beslissing, iu zake hel door hem ontworpen 
project tot verbetering van de gemeenschap te water 
van bet Noonl/eokanaal af uaar den Rijn in de 
richting van do Geldersche Vallei , met daaraan ver
bonden droogmaking van gronden in de plassen 
beoosten de Vecht. Het door hom hij zijn adres 
van 21 Augustus '70 overgelegd ontwerp word dooi
den Minister niet terzijde gelegd, maar bloei tot-
dusvor in statu quo. 

Tevens doolt de beer Jager mede, dat hel reeds 
bij hein vaststond, toon in Augustus 1879 de con
cessieaanvraag door hom weid gedaan, om, wanneer 
liet ontwerp voor uitvoering zuu worden vatbaar 
geacht en de Regeering genogen mocht zijn de uit
voering als door hem voorgesteld tc bevorderen en 
aau hom, mot uitsluiting van anderen, concessie/ou 
wonlen verleend, dc rechten, die hij daanloor zou er
langen , in de eerste plaats en kosteloos aan de ge
meente Amsterdam ter overneming aan to bieden. 

— De leden der Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst /ijn opgeroepen lot hot bijwonen van 
eene Huiiengewone Algemeene Vergadering, op Dins
dag deu Islen Maart e. k. , in hot geitouw genaamd : 
Musée Louis X V , op de Nieuwe-lleerengracht No. 103, 
tegenover hel Park, lo Amsterdam, des namiddags 
te helft wee uren. 

Op deze vergadering zullen do concept-begrooting 
over het loopende jaar en een voorstel tot aankoop 
als Maalschapjjcbjk Gebouw van bol huis, waarin 
do vergadering gehouden wordt , behandeld worden. 

— Het Ainsterdaiiischo Rijnvaart-comité hooft 
zich opnieuw met een uitvoerig adres tot de Tweede 
Kamer oewend. Het voert la l van overtuigende 
gronden aan logen het door den Minister ingediende 
voorstel over het Amsterdaut-Merwede-kanaal, en legt 
daarbij een rapjiort over vau don Delt'tschen hoogleer 
aar Henket. 

In dit stuk wordt bet voorgestelde wetsontwerp 
aan een nauwkeurig onderzoek omlerworjieii en de 
vraag behandeld: «Voldoet bot kanaal-ontwerp, dat 
tot grondslag strekt van dc vvetsvooniracht, aan de 
door den Minister aangenomen eischen: a van de 
stoom sleep vuu tl met groote schepen : b van ecu vast 
tijdsverloop vuur den duur der reis; c o m bet traject 
in den kortst niogelijkon tijd al te leggen. 

Het antwoonl van don ingenieur Henket is ont
kennend. 

Rotterdam. Door den heer J . W. Haas, ge
zagvoerder van dc sleeplwol Bato, van de becivii 
Kluus en Van Limburgh, is den minister van Wa
terstaat ecu uitvoerig stuk aangeboden, waarin bet 
plan wordt ontwikkeld voor eeu ij^hreker-sleepstoom-
boot, die eiken winter dienst zou doen op de rivieren , 
om de vaart, wat de benedenrivieren betreft, steeds 
open tc honden, o|Nlat het van boven komend ijs 
geregeld oen uitweg naar zee vinden kan. 

De heer Haas noodigl de Regeering en alle be
langhebbende besturen en personen uit tot deelneming, 
en vraagt aan den minister van Waterstaat een som 
vau / 8000 in deze onderneming, waartegenover 
staat, dat hij ƒ 1000 wil storten als U i i g voorliet 
goed slagen, waarvan genoemde heer zóó overtuigd 
is, dat hij die wil veruoiiron bij hel niet-slagen. 

liet kapitaal, benoodigd voor dit plan, is voor hot 
vaartuig mol COIII|H) I-machine ƒ 300,000. Het 
moet gevonden worden door actiën van./ '50 en ƒ 100, 
opdat ieder belanghcbiieude er deel aau zal kunnen 
nemen. 

l l c t bestuur zal gevoerd wonl-u door don heer II. 
II. Christjaiii, burgemeester van llorwoii-en-Aerdt, 
le Lobi th , ouder toe/icht van commissarissen, ge
kozen uit deactionarissen, die voor meer dan J 1000 
deelnemen, 

Do ondernemer wil dien IJsbreker zoodanig inrichten 
of bouwen, dat hel vaartuig gedurende den t i jd, 
dat het niet voor het breken van het ijs bestemd is , 
dienst zal doen als sleepboot, en hij stelt zich voor, 
dal daarmede de kosten van onderhoud van dc boot, 
van de equipage, enz. euz. bestreden zullen kunnen 
worden. 

Groningen. Den 23sten dezer heeft de ofti-
eieelo opening plaats gehad van dc drinkwaterleiding. 
Hel bestuur der vennootschap hooft allen, die bij 
hei totstandkomen der belangrijke zaak betrokken 
zijn geweest, tot een dejeuner uilgenoodigd, alsmede 
tut een bezoek van de inrichtingen dor waterleiding, 
terwijl het boiiwconsortiiim verschillende auloritoiten 
en personen aan een diner vereenigde. Het water 
is uitmuntend en wonlt zoor geprezen. Op 13 pun
ten in de stad. gruotendeols iu de meer verwijderde 
plaatsen, waar geen. of zeer slecht drinkwater 
voorhanden is, wordt het water aau standpijpen en 
wel voor één cent de emmer verkrijgbaar gesteld. 
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Deventer. De Raadscommissie, die geadviseerd 
heeft om de Nederlandse lie L>cnn.s|>ooi'wog.nnntschappij 
een tlon gratuit van f 350,000 te verleenen, heeft 
daarbij de volgende voorwaarden gesteld: l o . dat 
de subsidie niet /al wonlen uitbetaald, vóórdat de 
weg in exploitatie gebracht en de brug tot tij- en 
voetbrug ingericht is; 2o. dat loodra van den weg. 
ingevolge 'de statuten, een meerdere winst dan 5 

percent op het aan dealkapitaal n u kunnen worden 
uitgekeerd, dat meerdere zal worden aangewend tot 
teruggave der subsidies van de gemeenten; en Mo. 
dat de Nederlandsche I.ocaaIs|H>orwegiiiaal-rhappij zich 
verhinde , van Devcnters ingezetenen nimmer retribu
tie van het gebruiken van die hrug te vorderen. 

Dordrecht. Hij den Gemeenteraad is door Bur
gemeester en Wethouders een plan ingediend tot 
aanleg en exploitatie eener hoogdruk-drinkwaterleiding 
voor rekening der gemeente. 

Kampen. Naar aanleiding van een adres van 
den heer E . Glitters Doublet c. s. aan den Gemeen
teraad , verzoekende eene plaat! aan te wijzen en af 
te staan tot het houwen van eeu schouwburg c. a. 
en de daarvoor noodige geldleening van 4 pCt tot 
ƒ 4 0 0 0 's paars te gai-andeeren, i s , nadat in principe 
door den Raad besloten was tot bevofdering dezer 
ziuik, eene fonunissis benoemd, om met deu heer 
Doublet daaromtrent iu nader overleg te treden. 

Winterswijk. De Gemeenternad beeft besloten, 
gegadigden op tc roc|ieti voor het bouwen en ex
ploiteeren eener nieuwe gasfabriek te de/er plaatse, 
of het overnemen der Instaande De/e maatregel is 
noodig, aangezien het contract met den tegen woord igen 
concessionaris in hel voorjaar \an I HS2 eindigt en 
niet zal worden vernieuwd. De prijs van het gas was 
hier, onder den rook der Duitsche kolenmijnen, nog 
17 cent. per s t è r e , weshalve een aantal particulieren 
achtereenvolgens dit middel van verlichting hebben 

afgeschaft 
Helmond. He Baad heelt aau den heer L . van 

Hasselt, te Rotterdam, concessie verleend voor den 
aanleg en de exploitatie van een stoomtram over ge
meentewegen voor de lijn 's-Bosch—Helmond, eu 
tevens aan de heeren F. Schwiepc. s., te Amstenlam, 
dezelfde vergunning voor de lijn Helmond—Kind-
hoven. 

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 . 

A . ' . i E E U N d ROTTERDAM, 
Vergadering van IN FêbruaH 1881. 

Daar de heer J . A . Voorhoeve zijne verkiezing tot 
besturend lid niet aangenomen heeft, wordt nu als 
zoodanig gekozen de heer F . L . Ranters, die het 
mandaat aanvaardt. 

De Vice-voorzitter , de heer 11. t.'ramer, deelt mede, 
dat van het Bestuur van de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst eeu schrijven is ontvangen, 
houdende eenige bemerkingen op het ter goedkeuring 
ingezonden reglement der Afdeeling. Naeenige wooi-
denwkneling over hel punt van al of niet balloteering 
van nieuwe leden wordt besloten dit onderwerp in 
de volgende vergadering af te doeu. 

In behandeling wordt genomen een in de vorige 
vergadering ingekomen vraag, luidende i »In welken 
zin moeten art. 5 , de belde laatste zinsneden van 
art. 9 cn art. 18 der nog van kracht zijnde veror
dening op het bouwen te Rottenlam wonlen gelezen 
en opgevat, om niet een afwijking van één of meer 
der ihurin gegeven voorschriften te vinden bij de 
beschouwing van het bovengedeelte van het huis, 
dat nu gebouwd wordt op de plaats van het voor
malige koffiehuis «Het Nederlandsch Wanen*1 aan 
de Hoogstraat alhier?" 

De heer J . V. van Wijk zegt (volgens besluit der 
laatste vergadering) een schrijven van het Bestuur 
te hebben ontvangen , waarbij hem wordt medege
deeld, dat de vraag was ingekomen. Hij gelooft, dat 
de Afdeeling door zich op het gebied der critiek te 
bewegen, een verkeerden vveg Inwandelt. Nu wordt 
een gedeelte van een ouder zijne directie iu aanlmtivv 
zijnd pand gecritiseerd; vioeger heeft dit met be
trekking zijner relatieu, waarin hij tot den bouw 
van een nieuwen schouwburg hierterstedc staat , plaats 
gehad. De vraag zelve noemt hij onhandig gesteld 
en romprom it eerend voor Burgemeester en Wethou
ders. Hetgeen in het bedoelde pand onder de kap 
gemaakt wordt zijn wel kamers, maar geen woon
kamers, waarvan de verordening spreekt; boven Men 
kunnen Burgemeester en Wethouders afwijking van 
de voorschriften der verordening toestaan. In de 
verordening wordt gesproken van zolders en vlierin
gen; de laatsten worden in Rotterdam weinig of niet 

gemaakt,en dat geschied! hier wel , namelijk ouder 
het bovenste gedeelte vnn «Ie kap, en nu wonlt het 
onderste gedeelte met weinig hellende wanden tol 
kamers ingericht. 

Dc Vice-voorzitter, de heer II. Crasser, doet den 
spreker opmerken , dat de vraag zelve niets personeels 
bevat, weshalve van eenige critiek ten zijnen o\-
zirhte geen sprake kan wezen De steller der vraag 
heeft een zeker feit ontdekt, waarin hij blijkbaar ecu 
afwijking van de verordening op het bouwen z ie l , 
en dat punt wenscht hij in de Afdeeling ter sprake 
te brengen. 

Nadat nog een enkel woord over de bedoelde 
schouw burg'vraag was gezegd, releveer! dc Vice-voor
zitter, dnt de heer Van Wijk wel eenigszins i n zijne 
critiek van het gebeurde met die vraag iu dwaling 
verkeert. De Vergadering toch had besloten, de 
vraag niet iu behandeling le nemen. 

Op eene vraag van den heer C, M . Droogleever 
Portuyn omtrent de hoogte van het pand met betrek
king tot de breedte vau de straat, antwoordt de heer 
Van W i j k , dat hij bet bovengedeelte van den gevel 
lenig gebouwd en daardoor aan de bepaling van de 
verordening voldaan heeft. 

Dit onderwerp geefl geen aanleiding tol verdere 
discussien. 

Het plaatwerk -.l'Architocture, l'Aineublement et j 
la Decoration par Eugene Itovuof" wonlt ter bezich
tiging aangeboden. 

De heoi c. M . Droogleevei Fortuin vraagt uf bij 
het maken vau fondeen ogen op Fysnoord, alwaar , 
de trottoirs op li.HO M . boven A P . liggen, geen 

, middel bestaat om aldaar boven peil liggende fun-
j dceiingen te maken, b. v. door hel creosoteereu van 
! de boveneinden der palen? 

De heer P. A . Viclaars Jr. oordeelt het gevaar
lijk het hout vau fmnleeringen hooger dan gebruikelijk 
is te leggen, al is het gecreosoteerd. 

De heer .1. C. van Wijk stelt Ier besulnlglbg 
voor alleen pijlers, met de noodige fundeeringen, 
onder den grond te maken, eu daarop ijzeren balkon 
te leggen, waarop dan de opbouw verder kan wor
den uitgevoerd. Beton fundee ril igen worden afge
keurd , omdat men daarmede op dc bedoelde plaats 
ongunstige uitkomsten heeft ver-kregen. 

Ook wordt het uitburen van het veen tot op de 
zandlaag en aanvulling der gaten met zand bespro
ken Dit wordt echter niet niadzaam geoordeeld. 

Sasehrift op het verslag der Vergadering vnn 
'21 Januari 1881 , 

omtrent het door den heer A . Bii ins, cn niet 
A. E. Braaf, zooals abusievelijk vermeld is, medege
deelde omtrent Duitsche gevelsteen en cementsteen, 

De ter bezichtiging gestelde monsters buitenland-
sche gevelsteen waren van de firma Philip Holzmann 
en Co. te Frankfurt a / M . , de Duinpfziogeloi te Haiti-
stadt a / M . en het Bahnstation Klein-Stcinheim bei 
Henen. 

Zij worden voornamelijk gebruikt voor bekleed ing 
van buitenmuren en geven door hun gelijke klem-
een aangenamen toon aan de gevelvlakte en /ijn 0. a. 
toegepast aan het Standebaus, de Kunsthalle, de 
Jobannes-Kirche en andere gebouwen le Dussoldorp. 

De uietselsteenen tier Nederlandsche ccmenlsteen-
fabriek te Vl i j en ban bij Delft worden vervaardigd 
ouder een regeltnal Igen hydinultschen druk vnn 100 
atmosferen. Elke vorm en afmeting en proli 1st eenen 
kunnen volgens teekening geleverd worden, mits de 
hoeveelheid niet te gering is. Het fabrikaat is in 
het algemeen en vnor waterwerken in hel bijzonder 
aan te bevelen. 

De prijzen zijn: 
A pel bloesem llluim tirij. 

of lianlgpiuw of geel cement kleur 
Duitsche vorm per 1000 ƒ 30 ƒ 3 4 ƒ 2 7 . 3 0 
Waal vorm i » » 22 » 25 s 10.50 
Rijn vorm (drielingen) i 16 • 18 i l i . 
Gepremieerde steen per M ' • 38 » 40 • 36.— 

Genomen proeven hebben aangetoond, dnt dc steenen 
(waalvorm) ondergedompeld slechts een vierde gedeelte 
van het water opslurp'ii, dat door een gewonen harden 
Waalklinker tot zich wordt genomen, eu dat het 
water niet dieper dan 3 lot 5 m.M. diep was door
gedrongen ; na 24 uren namen de geperste steenen 
geen wafei- meer op, de klinkers waren eerst na 3 
dagen verzadigd. 

De ge|vorste steenen hadden slechts \\ dagen noodig 
om weder op hunne vroegere zwaarte te komen, de 
klinkers onder gelijke omstandigheden 8 dagen. 

De gejieiNte steenen van i maanden oud weer
stonden een hydraulischen druk vau 250 K G . pe-.t 
c . M 1 en die, van 12 maanden oud, 300 K . G . zonder 
eenige beschadiging 

Een waterstraal van 2 ' / 2 a 3 atmosferen druk 
gedurende 24 uren toegepast, drong 7 A 8 m.M. 
diep in de steen. 

lankontóiijsen van Aaiilieslediimcn. 
VI.i MSnOg • SW l'rlir. 

l i n r r - rnu r l . te 11 uren, door hel gemeentebestuur: 
de levering vau 300 M 3 gewasschen riviergriut. 

i J - i -liiiiil.il o te 11 ' , uren, door het 4o dijks» list riet in 
Overijsel |Mastenbroek>. bij II. van K.sht.-reii: het Sjarig 
onderhoud der kunstwerken vau het 4e dijksdistrict. 

toi-iee.l.iiii . te 12 uren. door burg. eu Weth.: Int 
verrichten van eenige heistellingen en vernieuwingen, be
nevens het onderhouden ged. '81. van de huizen, torens. 
Ilootten enz., de gehouwen len behoeve van het onderwijs, 
van de politie en der brandweer, lienevens die op de al
gemeene begraafplaatsen. 

Ilurdrerlil. te 12 uren. ter secretarie: de levering van 
ongeveer 400 M-' riviergriut. 

ltiMiile-i-huur louder Aiigustinusga), te 12 uren, door 
lu-t watenchap Surhuisterveen: lo, het bouwen van eene 
schutsluis mei draaibrug, het uitruimen der bestaande 
-luis met brug enz.: iet, het bouwen van eene sluiswach
ter woning met schuur: 3<>. het gedeeltelijk vernieuwen 
.-ii herstellen van de vaste brug de Aiumstinusgaastertille. 

himiloni te \2 uren. door het gem teliesuur van 
Heineluiiier-111dephaert-eii-Noonlvvolde : de levering vau 
44-ï stère gewasschen riviergriut. 

Uiiilelomle te 12 uren. door bet gemeentebest.: het 
bonwei uer school en overdekt.- speelplaats. 

(.ranlliffrit, 'e IS3,', ureu. door burg. en weth.: het 
leveren van 1200 M. lengte trottoirbanden, vau l'ortland-
ceinentsteeii. 

M - I I M S C . te :)',', ureu, door hel bestuur der Vereeniging 
tot verbetering van de woningen der arbeidende klasse, 
in de l.eesinricbting. Ondc-Mnlstraat: het liouweti van 00 
arbeiders woi linge ii, o| n vrij terrein, achter de .lava-
straal, aldaar. Iul. bij den architect 11. Wes-tra-lr. 

(.inn Ingen. 's avonds 8 nreii, door de architecten 
Hoek/ema. bij Wed. F-kl iol l : het gedeeltelijk ufl.rck I 
weden ipb ui wen eeuer liehuizitig, het makeu eeuer winkel-
|iui, voorgevel en 2 bovenwoningen in de (in Menstrual, 

ASuard. savouds 8 uren. bij J. O. Harkema: het 
bouwen nu u w.Hiuhuis aldaar. Iul. hij deu architect 
.1. Kuipers, opzichter der gemeente Leuistet land. Aanw. 

12 uren. 
ii ini. 'seiii ioi bij l l . i ; Oosten: het botiwen eener 

pastorie aldaar, Aanw, 24 Febr.. te 10 uren. 
He. i st II-/» II IH bij ,1. Vrijburg: h.-t afbreken en het-

I wet o stelphui/ing ie Lippenhuizen. Inl. bij <;. 
Vrijburg, aldaar. 

IlInHdtix , I Maart. 
llaiSreelil . Ie II uren. bij .1. van der HoiM : de 

opbouw van een hoerenhuis, niet uitzondering der tim
merwerken, nj II terrein aan den St.-Jorisweg, hoek 
Kasperspad. bil. hi| deu bouwkundige II F. van der Kaa. 

H M W H O I U I H , te 12 uren, door de maatschap -die |Js-
eompagnio". ju He Moriaan: bet vergrooten van hel be
slaande ijsluijs aldaar, bil. hij den architect .1. Haltels. 
al.taai. 

MldSrlaiirjt • Ie 12 uren. door deu ontvanger der reg. 
eu domeinen: bet tweejarig onderhoud vau de gelmmveiit • 
gen. -die (>>istui.lis,-be kamer", aldaar. 

Martinnen, te 12 uren. door bet dijk-lic-tuur der Viif-
I len-Z lijken-Bi ndtjks, in De Nederlanden: het 
:nnlogge nor steeiig|.«iiing. lang 500 M.. eu hel daar
nevens verhoogen en verzwaren vau den zeedijk, steen 44 
a 47, uit te voeren iu '81 en '82. Inl. bij den opzichter 
Jar. Kuipers, onder Oosterhierum. 

Leeuw.>• -den. te 1 uur. door bet ministerie van wa
terstaat enz,, aan l e l gel w van bet prov. best.: liet 
stellen van rijzen schuttingen en bet doen van stroo- en i 
lielmbipltntuigeu iu de duinen op Ameland. Ruiling ' 

ƒ seoo. I 
x n i i i i lbor, . te i uur. ten kantore aersjasaAbriek: lo. 

de levering van inng.i/ijiisgoeilereii: 2o. idem van 22.COO 
III.. EnsjeEohe gaskolen. 

l'lreclii. te 2 uren. do.ir de maatschappij lol expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureeu: de levering. 

ten Ix-hoeve van bet Vernieuwingsfonds, van oinweiiilliare 
puntstukken van gegoten-taal. teu behoeve der Staats-
Spoorwcgeti, iu 2 peiv. 

Warmer»eer, te 2 i i i i ' i i . il'MirS. 111 • • j • 11. inde Nieuwe 
Sociëteit: het bouweu van eeu magazijn voor verfwaren 
met 2 boven woningen, op een terrein gelegen op het 
Zuideindo, aldaar. 

Heeren teen, bij Mr. M. Mz. vau Beloina: bet afbre
ken en hei-bouwen t r huizing aan de Vati-lleloiiiavaart 
bij Oldelamer. 

'*neek. bij \V. T. van der Molen: het houwen eener 
hoerenhui/ing te Juirijp. Inl. bij deu architect M. Schuur-
mans. le l.ll-i. 

Hrulnlnicen. d • bet gemeentebestuur: de levering 
van 200 M- onderhoudsgrint. 

V V . M I I S . I . , - S Maart. 
•uddarn, te 10 men. door het bestuur van den pul1'1*1' 

Bel Oudeland: het houw si enuHwatethushtli 
in den Slaperdijk, achter den Oudelandscben zeedijk, hij 
de haven van (lu.ldorp. 

s-ll.,-e. te II uren, door het ministerie vau waterst. 
enz.: tie uitvoering vau graaf- en baggerwerk op het 
Bovendeel der Nieuwe-Merwede, gedeeltelijk door middel 
van Rijks-stooinhaggervaai'tiiigcii, met de bedieningen het 
onderhoud dier vaartuigen lot en mot :tl Maarl'82. Aan
wijzing 28 Febr, Kaming M M I . O O O ; 2O. het makeu vau 5 
dwarskribben onder- de "g. nte Arnhem, langs den 
rechteroever van deu Nedei-Rijn. tusschen de kilometer-
raaien 2:1 en 24. Raming / 19,800: lo. de uitv ing v.m 

ige werken tot verbetering van den (loldei-sche-l.lsel. 
tusschen de kilouieterraaieti 40 en 50. bij Zutfen. Ra
ming ƒ15.420. 

'n-Hage, te 12 uren, door het uiiuisterie van waterst. 
enz.. Urn dienste der Staatss] mor wegen: het maken van 
deu onderbouw eener grimt e dnuusehijf op lu-t westelijk 
gedeelte vau het centraal |mrsoiienstalinii te Amsterdam, 
ten behoeve van den spoorweg Nieuwediep -Amstenlam. 
Raming /15.700. 

Ilarllncen. te 12 uren. door het dijkshestuur dor Yijf-
deeleti-Z lijken-Buitendijks, in He Niilerlunden: lo. het 
verhoogen en verzwaren van deu z.-edijk over com- lengte 
van 1754 M.. steen 4a a 37: 2o. ide'm van den zeedijk 
'•vei et lengte vau f157 M., steen 48 a 44. 

Oudendijk , le 12 men. door burg. en weth.. bij l>. 
Bloem : bet houwen van een schoolgebouw, annex eene 
raadkamer, met vertrek lot berging van het archief. Inl. 
bij den gemeenteurclutect O. .1. II nnink. te Hoorn. 

s-SJage. te l uur. door tang. en weth.: het vergroo
ten vau het wachthuis v.m [Militie en brandweer aau den 
Heziiideiihoiitschowog. 

IMrfcNland, te :: uren. door bet bestuur vau den grint
weg Ouddorp-S >t ls.h|k en andere b •sturen: de levering 
van 1270 M ; ' ouderb jsgrint. 

Wildervank, Ie 4 ureu. door het waterscl lapsbest • 
van het Wililerv.uikster-I'arlietpaiiienveilaat. iu het Ver-
laatshuis: het maken van een paar nieuwe sluisileiireii, 
en eene nieuwe heschiN-üiig, alsuuile het afdammen, 
droogmaken, enz. 

/.null 1 I , do.it- hurg. en weth. vau Velz.en : het 
bouwen va ne normaalschool t gymnastieklokaal in 
het dorp Velzeli. Inl. bij den gei llti'lU'cllitect l l . K. I.. 
van den Arend, te Haarlem. Aauw. 28 Febr.. te 11 uren. 

.tkkeruourie, bij M, II. t'asteleiu: het houwen eener 
boe ren huizing en scl'uiiir. 

Iloiiderdac :i Manrl. 
•-njage, te 11 uren, door het ministerie van marine: 

het maken en plaatsen van H dukdalve 2 peilschalen, 
alles t den aankleve vau dien. t ben-te der hcha-
keliing op de Wester-S lulde. 

Hoerden, te 11 tiivn. door burg. en weth.: de ver
nieuwingen en herstellingen der kade en vleiigeliiiuren 
langs den Rijn iu de hel.ouw.ie kom der gemeente, met 
de daarnaast üolegeii slraal. Inl. bij den gemcentelMiuw-
kuudige .1. J. Welsink. 

Ilonlrei bi , te 12 uren. in de kerkekatuer van den i l . 
Honifaciiis: de aanleg eeuei- liegraa plaats met liijgeli.ni-
wen. Aanw. 28 Febr.. te 10'', uren. 

Elhurf, te 12 uren. d'Nir den ilijkstoel van Oostei--
vvolde ; lo. de levering van rijshout enz.: 2o. het verwerken 
dier materialen lol bekrihbing aan zee: .'lo. het maken 
en nnderhoiiden van den weg langs eu voor den dijk en 
van deu Mebenweg. 

Lochem, te 12 wen, op den Huize He (.'loose : het 
verven van het t< -eiibuis, aldaar. 

S I I H K H I O O H I . te I uur. door het bestuur vau het veen-
schap Odooni, bij .1. Ketufer: het maken van 6 overrit-
voiuleis in bet Oiloorueiveeu. 

I ireelit . te 2 uien. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het 1 tnialbiue: U : ' hot tlitvoen-n 
van herstellingen en vernieuwing.••• TOOI den spo.11 weg 
H.-lgis,be grens -ZeveiilHrgen eu H-wndaal -Hreda. met 
uitzondering van het station Kosemlaal. lid. bij deu sec-
lieiiigenieiu-s te R..tienla Middelburg. 

Iiiikkiiin . te 4 ureu. door .1. M. Itaadsma, aan de 
Bf btrSSt: het Wegbreki-U eu wederopbouwen van een 
achtergebouw van zijne huizing. Aauw. 28 Febr.. Ie 

Watten in gen , savowH 7 uren. ten huize van den 
slager Van Krugge : hel houwen vau4arbeiderswoningen. 
Inl. bij de architecten \\ ' . en R. de Vries. 

«iraninsen. 'savouds 8 uren. door R. Oarrol.k bij 
Van Hl-aam: het afbreken van er-u voorgebouw en het 
iitakeii van eene winkelpui, voorgevel eu bovenwoning in 
de Pelsterstt-aat. F 77. Aanw. 28 Febr.. te 12 uren. Inl. 
hij de architecten K. en II. Hoekzema. 

KckiSlernm, luj notaris He Koe: het houwen van 2 
werk mans woningen onder llaskenlijken. voor Jhr. J. K. 
Vegelm v.m Cawrbeigeti te Wormerveer. Inl. hij A. 
Lettenga Jr., architect te l'ietershienim. Aanw. 1 Maart, 
le 12 uren. 

Vrijdag, 4 Maart. 
Arnlirm, le 12 uren. door het ministerie van waterst. 

enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: de voltooiing 
der verdieping van het Ie pand vau bet Apetdoonische 
Kanaal iu tielderlaud. Aanw. 2S Fein. Raining ƒ 37.000. 

Zwalle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het leve
ren van ijzerwerk nz. voor verschillende bruggen op 
ile Dedemsvaart enz. Raming f 37011. 

I!r»iiucr«hii\i>„ . te 12 uren. door het gemeentelicst.: 
het uitbaggeren van de binnenhaven, circa 5S80 M ' . 

Matatwag, a auusrC. 
Berkenwaude . Ie |[ mvn. do.r het bestuur van den 

polder Berken wol. Ie. in de polderraadka r: het Sjarig 
onderhoud van-, benevens de vereiselit wordende leveran
tie! 1 aan de molens en verdere getimmerten, in één pen-. 

IJ*elmende, te II ureu. door II. Donker, hij J. van 
den Akker, aan hel Kralingscheveer: bet maken van een 
hotiwmaiiswoiiiiig op een perceel land inden polder l'rins-
Alexander, onder de gemeente Kralingen, nabij het vijzel-
stoomgemaal. Aanw. 3 Maait, te 0 uren. 

Katendrerlit, te 12 ureu. door I'. Thomson eu Co., 
hij A. Oosthoek: het maken van een gebouw voor paar
denstallen en annexe woningen, op een terrein aan den 
linker Maasoever, tusschen de sjmonvoghaven eu straat. 
gein. Rotterdam. Inl. bij den I wkun.lige lik. de Hecht. 
te Kateiidrechl. Aauw. 'te 10 uren. 

l'treelit, te 1 uur, door het gemeentebestuur: lo. het 
verhouwen en uitbreiden van de g. utebowaai-scliool 
san het Paanlenveld; 2o. het witten en schoonmaken van 
lokalen pn de veil werken iu eenige gebouwen: 3o. het 
gedeeltelijk vernieuwen en herstellen der plankieren en 
loopgangen van de open ban- badplaats aan de Kruisvaart; 
I het verbouwen en inrichten vau het IM-staande brand -
vviuhtgeljoiiw iu de Atmastraat. tot lokaal voor brand
spuiten met werkplaats bij bet centraalbureau voor het 
hi-andwezen. Aanw. 28 Febr., te 10'/, uren. 

u . i i -ha, cu . te l uur. bij den arénitact l i M. Lourens 
Jz.: het bouwen van een koffiehuis met kasteleinswuiting 
SU kegelbaan. Aanw. 1 Maart, te 11 Uren. 

Lelden . te 2 Uli'll, iu het Café Suisse: het Imtiwen 
vnn eene villa te Sassenhcim voor .1. Kriivll'. Inl. bij den 
architect W. F. van der llevdeii. Aanw. 2 Maart, te 
tc 12 uren. 

krabbrndljke. te 3 ureu, dooi' Jac, Krijger, iu het 
gemeentehuis: hel houwen vau eene nieuwe graanschuur 
en varkenshok. Inl. Inj deu bouw kundige A. Ie l'lercq, 
te Kruiningen. Aanw. to 2 men. 

Leeuwarden i hel houwen eener fabriek vau aaitle-
werk ie Groningen, voor E, Mledeoia, te Leeuwarden. Inl. 
bij den archiiect H. Kramer, te been wan len. Aauw. 1 
Maarl. te 10 uien. 

Maandag . 7 Maarl. 
I.ciileii , te 12 ui- l i . door hurg. en weth.: het makeu 

van een gang bij het schoolgebouw in de < tortest mat, met 
aanhooreiide werken. Inl. bij den gemeeiitearcliiteci. 
Aanw 3 Maart, t- 11 ureu. 

fcitiRlerdatn . te 12 uren, door bnrg.cn weth.: het 
leveren van 2000 houten wisselbakken, met ijzer beslagen, 
eu hout leksels. teu Itoh.ieve van den Stadsreinigings-
dienst 

'•-Hage, te 1 uur. door hurg. en weth.: bet vervaar" 
iligen eu leveren van gegoten-ijzeren huizen met hulp
stukken, ten behoeve van de duinwaterleiding. 

•-linge, te I uur. d het minist.nie van justitie: 
hel oplichten va n gebouw voor het kanton ge recht te 
Om n. Inl. bij den iugeni -archiiect voor de gevan
genissen en/. .1, F. Metzelaar. te 's-Hage. Aauw. 1 Maart. 

; te O/, uren. Raming f 13.300. 
; Kneuen, door H. l laib.g; liet makeu van eeu woon

huis te Rheii.'u. met de levering der materialen en ar-
, beidslooneti. H<*stek eu teeken ingen liggen iu He Koning 
i van henein.il ken. 
j Balflward, door het dijksliestiiur van Wonseradcels-
] Ziiiderzeoilijkeii. bij d.-n si-cn>taris J. Hinkes: lo. het ver-
. diepen d'Nir uitbaggering van eeu gedeelte dijk vaart, lang 

p. in. 2:140 M„ benevens het vaarwater te Djippcrt. lang 
! p. in. 710 M-: 2o. het atlireketi eu llitlllimell met deu 
i aankleve vau dien. vau de bestaande Kooitilie en het 
| daarvoor iu de plaats liouweu van een vtutte bonten brug 
I met H il«xnvaaits.ii ingen over de Zeedijksvaart: So. ver-
1 nieiiwing van stikken enz. en hel vervélt van de huizin

gen in Kiouihorue. 
IMnodag, H Miiiirt. 

Ilaarn, te l l uren, door dijkgraaf en heemraden van 
DrechIerland, iu de Dooie: de levering van 2000M*grint, 
473 M ' klinkcipuin. 2.'I:!.0(K> Waa 1straatklinkers en 371 
M> zand. 

viiisieidiioi te 12 ui-en. op het bureau vuu don 
N.NHiIer-Legmeeri"tl.ler: het hanhiiakeii der wegen en 
dijken vau den |iolder. Aanw. 3 en 4 Maart. 

Waerden, te 12 uren. door het hostnur van den pol
dei- Snel eu hel waterschap l'nlaneii. in de Stadsherberg: 
lu-t maken der gel wen en verdere inrichtingen voor 
een te stichten stootuwatergemaal op deu voet van den 
bestaanden windmolen. Aanw. door den architect N'. 
Swaneiibiirg. aldaar. 1 Maart, te 12 uren. 

Leeuwarden, te ; uur. door het ministerie van wa
terstaat enz., aau bet gebouw van het prov. bestuurt het 
Vernieuwen van ile poturargels iu de Kijk-.buitenhaven te 
Tacozijl. Aanw. 2 eu 4 Maart. Ramiug /' 10.000. 

BorfOëlJk . bij .1. p. Sjollema: eeue vêrtitnmeritig van 
zijn koopuiaiis- en winkelhuis. Inl. bij deu architect N . 
K.H...tra. aldaar. Aanw. 3 Maart, te l i uren. 

WaenNdag, tt) Maart. 
Vllage, te 11 uren. door het uiiuisterie van waterst. 

euz.: lo. bet voltooien van het lijup.ul langs den linkciocver 
van Int Zwartewater, door verlenging van het bestaande 
gedeelte vau 1085 M. beneden de grensscheiding tasschen 
de gom uen Zwo||erke|s.|K.j en U minden, of het te
genwoordig heiiedeiieinde. tot de haven van lieneiiiuid. ti. 
Aanw. 5 Maarl. Raming ƒ 3420: 2o. het makeu van 
/uileiihazullglooüng tegen hot liiiiteubelo.ip der liedijkuig 
langs den hnken«-vei der Ntenwe-Merwede onder de ge
meente Werkendam. Aanw. 5 Maarl. Raming / 33.300 : 
3o. bel vernieuwen vai u gedeelte der oeververdediging 
langs den linkeroever van deu Oeldei-sche-IJsel. tusschen 
den boofddam ou de sebipbrug te Westervoort. Aauw. 5 
Maait. Raming ƒ2580. 

'••Hage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat, teu diensle der SUatsspiorwegen: het maken vau 
een*- los-eti-I.Lidiiirichting iu de s|*ooi-woghavcn van het 
goederenstation te Fijenoord. Inl. bij den waarnemend 
eerstaanw. ingenieur te Rottenlam. Aanw. I eu 2 Maart, 
to 11 men. Raming j 130.000. 

Katlerdam, te 1 uur, door burg. en weth.: lo. het 
houwen vau eene sch.iol aan de lli ie-Vi letideustraat. Iul. 
aan het Timmerhuis. Aauw. 4 Maart, te 11 uivi i : 2o. 
het bouwen van een varkenssluchthiiis mei bijbehoorende 
getxHiwen. op een nabij den Ro-igeu Itoezein gelegen tcr-
i-i-iii. Inl. aau bet Timmerhuis. Aauw. 3 Maart, te 11 uren. 

Kralingen, te 2 uren. door den architect J. 0. habots: 
het bouwen eener villa iu het p.uk Honuigeii, Aanw. 2 
Maart, le 2 uren. 

asisewera, I.-4 tn-en, d • kerkvoogden der Herv. gem.. 
bij .1. liaaikeiua : het doen van herstelling van- eu het 
bepleisteren vau h.-t kerkgebouw aldaar. Iul. bij A. 
Woldeiidorp. t.< Onil-nleuilatii. Aauw, 4 Maart, te 3 uren. 

Ilanderdag, IO Maarl. 
imeraraarl, te 12 uren, door den architect t'. van 

Heek. in het llètel-Miiller: lu-t bouweu vaneen h -en-
huis. Aanw. 2 Maart, te 12 uivii. 

Zierikzee, te I uur. d.Nir het dagelijkseh be-tuur van 
het watersi-ltap Schouwen, aau 'sbamis kamer: lo. het 
leveren en aau den oever van het waters, hap verwerken 
vau 3050 scheepstons stortsti-en; 2o. lu-t leveren van 1V45 
M 1 otiilerhoudsgrinl V.MH- de grint hanen over de zee- en 
inlaag.lijken en teu behoeve van de grintwegen in Schou
wen, iu 2 pen-. 

l ' l reent, te 2 uren, door de maal schappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: het leg
gen en wijzigen vau s|n>ren en wissels eii het verlichten 
van ig.- andere werkzaamheden, ten behoeve van de 
uitbreiding van het station Venloo. Aanw. 3 Maart, te 

Had Ommen , te 2 uren. door burg. en weth.: het 
Imuwen vau eeu |Ktst- en telegraafkantoor met directeurs
woning, aldaar. Aauw. van 0—12 uren. 

Vrl|dag. II Maarl. 
Zwalle. te 12 uien. door h.-t prov. bestuur: het on

derhouden van de ge Imuwen van het prov. In-tuur te 
Zwolle, ged. '81 en '82. Aauw. 4 Maart, te 10 uren. 

Maandag, 14 Maart. 
V I . . . i - i i i . l n . te 10 ureu. door het ministerie van wa

terstaat • •nz.. aau het gebouw van het pmv. bestuur; lo. 
het verbreedcii en verleggen van een gei|e.<lte van bet 
kanaal ven Luik naar Maastricht, met brug en andere 
bijkomende werken, te Maastricht. Aauw. 8 eu 10 Maart. 
Raming / 40.000 ; 2o, bet maken van paalregelvverk met 
-1.-eng U i ing langs ,|e kanaal I den der Zuid-Wi Hems-
vaart boven sluis uo. l l i . ui de gein te Weert. Aanw. 
10 Maarl. Raining /Ü800. 

Alkmaar, te L "uur. teu kantore van de gasfabriek: 
de levering iu '81 van 30.000 l ib. gaskolen, voor de fa
briek te Alkmaar eu die te 1'urinerende. 

KlnMimagee-it. door den burgemeester van Dantuma-
deel: de levering van 6*10 stère riviergriut. 

Illn»dag, i a Maarl. 
Ilaarn. te l uur. iu het Bark: het herbouwen der 

gmote kerk met toren aldaar. Iul. hij den architect-inge
nieur (' Muijsken, te Amsterdam. Aanw. 25 Febr.. te 11 uren. 

I treebt , te 2 uren, SOOT de maatschappij tot expl. 
vau Staatssjmorvvegen, aau het centraalbureau : het maken 
vau bestratingen en liegriiitiugen ten behoeve van de 
uitbreiding van h.-t statioiiseuijilaci mt Venloo. Aanw. 
8 Maart, te 12 ureu. 

Waeiiftdag, l i l Maart, 
'••Hage, te U ut door het uiiuisterie van water

staat enz.: liet opruimen van een iu de Waal, boven 
Bruten, aau den linkeroever, tusschen de kilometerraaien 
44 eu 45. gezonken vaartuig. Aanw. 12 Maart. 

'••Hage, te 12 ureu. door het ministerie van water
staat enz., ten diensle der Staatsspmtvv.: het maken van 
gebouwen en eenige andere weiken op de stations (»o-
rincheiii. Schotdeuren, I -dam. Reist, Wadenoijen, Tiel 
en Kchield, ten behoeve van den sjmorweg Dordrecht— 
K M , Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te Gorinchem. 
Aanw. 4 en 8 Maart te « uren. Raming ƒ :WU.800. 

t'treeht, te 12"', uren, door de directie der $ederl. 
Hijiis|HMirwegiuaalschappij; de levering van magazijus-
goederon, 

Ilanderdag, I? Maart. 
H-llagr, te 12 ureu. door het uiiuisterie van koloniën: 

de levering van den metalen boven bouw vau 2 bruggen 
eu 10 draaischijven, teu dienste der burgerlijke openbare 
werken in Ncd.-Indië. 

Haarlem, le J' . uren. door het ministerie van wa
terstaat enz,, aan het gebouw van het pmv. bestuur: 
hel aanleggen van werken tot verdediging van het strand 
benoorden Betten. Aanw, 12 Maait. Raming ƒ77.000. 

Vrijdag, II Maart. 
Middelburg. Ie 10 uren. door hel uiiuisterie van wa

terstaat euz.. aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bet verhoogen van d'-li weslbaveiulatn le HauswiHut. 
Aanw. 12 en 14 Maart. R imiug ƒ 4250. 

Üranlngen , te 12 uren. door hel ministerie van wa
tertaal enz., aan hel gebouw van het pmv. bestuur: 

het driejarig onderhoud van den Dollanldijk en van de 
landpunt Reide, l l Mei '81-30April 's*). Aanw. 11 Maart. 
Raming ƒ0145 per jaar. 

Maandag, S l Maar t . 
Ain-.ler.laoi, te 12 uren. door het bestuur van het 

ilenootschap Aoorthov". gevestigd te Vour nabij Voor
schoten, bij .1. ti. Sillein. Heeretigr.icht 478: lu-t bouwen 
vuil een kust-cbo.il. op hel landgoed A'noi thev". nabij 
Voorschoten. Aanw. eu inl. 5 en 7 Maart, telkens te 11 uren. 

Hein. te 3 uren. ten kantore der gempentegasfabriek: 
de levering van ongeveer ('-2,000 H L . Eng. gaskolen. 

Waenndag, S3 Maart. 
'•-Hage, Ie 11 uren. door het ministerie van water

staat enz.: lo. het maken van 3 dwaiNkribben langs den 
rechteroever van den Iloven-Rijn voor de Hijlatidscbe 
Waard, tusschen de kilotnetei raaien 7 en H. Aanw. 10 
Maait. Raming i/"10/,70; So. het gedeeltelijk afgraven eu 
wegliaggereu van 2 grietulplateti. tot uiiriiialisccthig van 
de Waal onder Nieitwaal (gent. Hameren), tusschen de 
kiloinoten-aaien 82 en 83 der herziene rivierkaart. Aauw. 
10 Maart. Raming / 10.800. 

'ü-Hage, te 12 ureu. door het ministerie van water
staat enz., t lienste der Staatsspoorwegen: het maken 
van de liimleeriug voor hit hoofdgebouw op hel centraal-
personenstatlon té Amstenlam. ten behoeve van den 
spoorweg Nieuwediep- -Amsterdam. Aanw. 15 en Hl 
Maart, te 11 uren. Raining /'300.000. 

Vrijsta*, SA Haart. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat en/., aan lu-t gebouw vau het pmv. bestuur: lo. 
het vernieuwen van 2 dukdalven in de buitenhaven van 
bet kanaal .1 • Zuid-Hcvel.iml te Hansweert. Aanw. 10 
SH 21 Maart. Raming ƒ3700: Uo. het éénjarig lerhoud 
vau eenige werken bij de Oude Hoeve, aan de n ilkust 
vau Schouwen. Aanw. 10 en 21 Maart. Raming ƒ S880. 

Dlnxdag. 2 » Maart. 
Leeuwarden, te l uur. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: 
de voltooiing van de verlic lering der noon Ier zeewering 
te Ballingen. Aanw. 23 en 25 Maart. Raming ƒ5300. 

Wacnodag, 30 Mnart. 
's-||agr. te 11 uren. door het ministerie vau waterst, 

enz.: lo. net maken van 2 dwarskribben onder de ge
meente lluisen (Oelderlandl. langs den linkeroever van 
den Neder-Rijn. lusscheii de kilometerraaien 17 en 18. 
Aanw. 2d Maarl. Raining ƒ 4700: 2o. het verrichten van 
baggerwerk lol verbetering van dc vaargeul iu den Gel-
dersrho-l.lsei. tusschen het Kalei veer en Zalk tOverijsel), 
tusschen de kilouleien aai.-ii 101 en 105. Aanw. SR Maart. 
Raming /'ll.50 per M ' . 

Ilanderdag, 31 Maart. 
Haarlem, te 2'/, unui. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van liet pmv. best.: het 
wegruimen van een wrak iu de haven van Terschelling. 

Vrijdag, 1 tpril. 
Arnhem, te 12 uren. door het ministens van vvute 

shuit enz., aan hel gebouw van het pmv. bestuur: het 
Imuwen van eene wachterswotiing up de terp bij de 
Vaassensche schutsluis op het Apeldimrusche kanaal. 
Aanw. 24 eu 20 Maart. Raming /"4100. 

Illnodag, A April. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: lo. 
de veruieuwing van brug no. 42. nabij het .Huis Ter 
Noord", in 's Rijks trek weg langs hel kanaal Dokk -
Slronhos. Aanw. 30 Maart eu 1 April. Raining ƒ5200: 
2o. de vernieuwing der Rietvoldsbrttg. nabij llardcgaiijp. 
iu 's Rijks-gii* iton weg Lei-ii wan len— (1 inningen. Aanw. 
30 Maart en 1 April. Raining ƒ6500. 

0)« later te bepalen datum. 
Hal*ward . door ('. \\ ' . Eisinn: eene belangrijke ver

bouwing aau bet buis F 26. iu de Jongemastraat. Aanw. 
28 Febr.. te 10 uren. 

Alloop van Aanbestedinsen. 
IIOv er-inii. 12 Febr.: ile gedeeltelijke verbouwing van 

het woon- en winkelhuis vanT. .1. I'asstoors, ouder beheer 
van den architect J Rietbergen; ingek. 0 hilj.. als: 
I. £ Itiiuidel, le Hilversum, ƒ u'.'.n; 
W. Swaan, » idem i «400 
('. Klokke. « idem i 4600 
I'. Audriessen, • idem l 4500 
tt. Seppe, i idem i 4M0 
A. Keers, » idem i 4550 
ft. vau Rhijii, • idem » 4500 
.1. l \ T. Zwitsaanit. * idem i 4330 
1.. de Rijk, > idem * 3000 
gegund. 

Lemmer, 14 Febr.: lo. het verhoogen en vSfSWSreu 
van d n Z lijk nevens Toroolsterkolk, ten westen de 
1 1 r ; ingek. 8 bilj.. als: 
M. W. Scfar Ier. Schagen. i 67.770 
F A de Vries. te Oudeminlum e. s., ƒ 67.777 
F. de Boer, » Lemmer, i 65.020 
II. Volker. Boritrechi. .. 64.000 
l ' . P. Hakker, * Staveren, • 63,524 
L. vau Noord. » Lemmer, i 62.500 
('. de Jong. » Hardiuksveld. i 57,777 
J. A. v. d. Stronten, » Hergamhacht, •• 56,841 

2o. idem idem van den zeedijk op Latiiiiiertsoord, ten 
oosten de Lemmer: ingek. lo hifj., als: 
W. S. Visser, 
E. de Boer, 
I'. I'. Hakker, 
l{. Kamiuan. 
K. B. Dijkman, 
II. L . v. d. Boft, 
.1. Dijkman, 
r. de Jong, 
W. Tjahna, 
S. v. d. Wal < 

te Laaksimi, 
beiiiiuer, 

i Staveren, 
i K ui n re, 
• idem 
. Lemmer, 
. Kuinre, 

Hardinksveld, 
i Oosterzee, 

Kakhuizen, 

ƒ 10,730 
12.665 

l 12,31*0 
12,300 

i U L W O 
• 11,730 
• 11.514 

» 11.400 
10,785 

. LOLSOI 
Uankaap, 15 Febr.: het leveren en stelten van 2 stoom

ketels eu aan hooien vi*ir deu ] older Middelburg; ingek. 
16 bilj.. als: 
(*. J. W. van Heede, te Papendrecht, ƒ11.050 
II. Dalhuiscn, i Kampen. • 0,460 
Ned, StiKiuil"«itiiiaats,happij. » Rotterdam. « 0.440 
l'enn eu Haiiduin, • Dordrecht, « 0.140 
Louis Smulders en (_'o., > Utrecht, » 8.500 
I). If. Luide weer eu Zn, * Murtciishock, » 0,250 
J. L. Nering Imgel. » Deventer, « 8,280 
Evrard. VaiiHiiijleiiHeKiuijf," Helfshaven, * 7.007 
W. II. Jacobs, l Haarlem, • 7.706 
I'. J. F. I'ellissier. • Rotterdam, • 7,750 
G. Knol, * Middelburg. 7-406 
\V. vau (toelhem. » Rotterdam, * 7,400 
Merrem en I^i Borte, » Anisterdam, * 7^00 
A. Vis, • Waddinksveen, • 7,100 
('osijn en Co., » Gouda, » 6.600 
A. f. Smulders. i> Utrecht, i 6,475 

'a-Hage, 15 Febr.: het Imuwcu van eene tuinmunawo-
ïiiug cn magazijn bij het gebouw vun bet Kon. Zool. (•«-
nootschap; ingekomeu U BuL als: 
F. l l . Kennel, te 's-Hsge, ƒ 14.560 
B. Koek, i Seheveningen. * 14,149 
Tom en Van Imrgen Hene

gouwen. • 's-llage, * 13.621 
C. W. de Vos, i idem . 13.000 
Wijncketis en StelTeus, • idem j 12,780 
W. F. Haasvcldt, i idem i 12.300 
A. Nater, • idem * 1S.350 
W. I'. Teeuwïssen, » idem * 1S.350 
F. M. Kodil, l idem , 12.300 
T. II. I. Mirande, » idem » 11,496 
J. L. Wenles Jr., » idem • 0.040 

i : run ingen . 17 Fehr.: het bouwen van een barak op 
de Zuiderkuipeii; minste iuschr. was II. J. v. d. Nap. te 
Groningen, voor ƒ 8502. 

Sraltg plaat. 17 Febr.: het bouwen van een graan
schuur met alle leveranticn eu ai'beidslooueii opdenonw-
Woning, bewtmnd door J. Mijs; iugek. 5 biljetten, uls: 
1'. Vink, te Noonigouwe, ƒ 0274 I 
L den llraber. » Ooltgensplaat, . 6H5K 
A, Tieleman, i Mrillaamf •• 8686 
L. Korteweg, » Ooltgensplaat. n 8243 
F. J. Kiumn, Den Bommel, • 8100 

Helft, 18 Febr.: het bouwen van een woon- en kaas-
pukhuis voor Wed. O. van Leeuwen; ingek. 6 bilj.. als: 
J. J. van Vondcleii, te Delft, ƒ7514 
Smit en Muijsson. » Rotterdam, « 7070 

II. Beijer, te Delft, ƒ 6085 
D. Gi-oenewegen, l Nootdorp, • 6650 
W. F. C. Schaap, » Delft, * 5007 
gegund. 

t i ranlngen, 10 Febr.: het gedeeltelijk afbreken (-ener 
oude eu het op- eu vcrlmiiwcn van eeue heerenbehuizing, 
in ile Outle-Kijk-inljatstraat. onder beheer van d< 
tecten K. eu II. Hoekzema; ingek. 5 hilj., als: 

lu-

ƒ 8180 
i 7»20 

7505 
» 7300 
l 6588 

D, S. Biddens, tc Groningen, 
0. A. de Ruiter, l idnm 
J. de Vries, » idem 
G. I'. van Erp, i idem 
T. Roelfsema, I idem 
gegund 

Klieder-teeg, 10 l'ebr.: het leveren vau straatklinkers 
aan het gemeentebestuur vau Rheden; minute inschrijver 
vo,», Huron was II. Enklaar, te Bieren, a / 14.60 per 1Ö00; 
minste inschr. mor Rheden was H. Stolteuborg. te Dieren, 
ti ƒ14.40 per ïooo. 

Beverwi jk , 10 Fehr.: het bouwen van een badhotel te 
Wijk-aau-Zee, voor II. Tapt*-nheek, ouder lieheer van den 

•chitecl N. de Wolf: ingek. 18 bilj., ol: 
E, v. d. Weijer, 
P. T. Rijke," 
.1. van llaltei 
J. Kieviet, 
M- b. van Spanje, 

te Leids.-lieii.lain. ƒ 00,000 
Auisterdaui, » 80,000 

idem l 87,000 
Haarlem, i 86.640 
's-llage, l 86.501) 

P. II. Ktiii.per en .1. Vree, . Aiuslerdam. « 86.000 
G. Hubers. „ hi|N-ndr<H'ht. * 85.538 
W. PietereenG Rceloasm, i Amsterdam, • 88,400 
I'. Teeuwisse. ii 'S-llage, I 81,000 
M. No... * Asscridolft. * 80,700 
I». Laugendijk. i Heverwijk. i 76.000 
II. W. Ilazeitlierg. . Asseiidelfl, i 76.86.3 
J. Klaus. * Kev.'iwijk, i 76.473 
T. Rings, » Zandpoort, • 75.650 
D. Tam mi nga. • Amsterdam. • 75,000 
Verhagen en Van't Wondt. » Haarlem, •> 73,IHKI 
V. I'. Hraiin, * Ik'verwijk. I 73,855 
W. A. de Kapper, I Arum. » 83,840 

.\IJehaake, 10 Febr.: lo. het afbreken en wederop
bouwen van eene iHM-retibuizinge te llaskerbonie VOOT 
Jb. Mr. J. I'. van Revma, So. idem van eene dito hocren-
huizinge. aldaar. v.*ir Jhr. 1'. .1. Vcgelin vau tlaerbergeii; 
iugek. 31 hilj., ah: 

lo. So. 
I'. W. Iminna, Oldetiijne, 
.1. heksten, Bergum, 
II. L. BiHigkaiiii'. Nijolciuincr, 
.1. tt. Hofman. Blessc, 
O. Iloidsira. 't Meer. 
J. II. 1'outsina. Terwis[M'l, 
L. T. v. d. Meulen, Urantguin. 
I). .1. Kemiiug. fret erp, 
J. K. vau link. Fenrard, 
S. .1. Lenstra. Wolvega. 
(ï. F. Hrouwer. Oranje wond, 
J. H. Ros. Twijzel, 
('. J. de Vroeg, Terwispel. 
H. K. Wielinga. Idskenluiizen. 
II. W. v. d. Veen. Joure, 
'I'. II. van Fijk. Lip|>eiiliiuzen, 
S. J. de Boer. idem, 
L. F. v. d Schaaf, idei 

f 11.715 ƒ 11.515 
11.555 11.333 
11.279 10.783 
11.241 10.030 
11.200 10.600 
10,804 
10,835 10.221 
10.608 10.125 
10,638 10.263 
10.620 10.125 
10,610 10.300 
10.540 10.223 

10.144 
0.078 0.7H2 
0.860 0,002 
0,787 
0.540 

8.077 
respectievelijk gegund aan de laagste insch rij vers. 

Amsterdam, 21 Febr.: het makeu van een gelmiiw 
tot tentoonstelling vau Oudheden enz., aan deu Amstel-

oud ingckotni 
nscheweg, voor de maatschappij «Het Broekerhiiis", 
Ier Imheer van den architect I. Oosschalk; ingc 

12 bilj.. als 
W. II. Kuipjier en .1. Vree. te Amstenlam. ƒ 20,430 
OOSterink eu Schut, •• idem • 28,000 
J. Koster, » idem * 28.882 
B. v. d. Weerden. » idem » 28,800 
(*. J. Maks Jz., * idem » 27,045 
.1. .1. BoekhoRx, i idem i 27.400 
t.'riiijtl' en Schouten, l idem • 27.380 
II. C. Dorlas, « idem i 26.040 
Qebr. Van Berkum. • idem i S6.876 
J. II. E. Hauét en J. Loos, i idem i 26,700 
H. van Buuren, » idem i 25,200 
D. Verbeek en Zn„ • idem i 23.207 

k o l l u m . 21 Febr.: bet bouwen eener nieuwe school 
te Kojluinorpomp: ingek. 12 bilj.; de hoogste inschrijving 
bedroeg f4*80: minste mschr. was l l . Heersasa, te Kof-
hun, WOT ƒ3640. 

liinilrei lit , 21 Febr.: het deiiumn eu rioleereu van 
hel grachtje langs de Vest. van deu Ikigijtihof tot nabij de 
Spiiibrug: ingekomen 0 bilj.. als: 
II. de loonwerk, te Dordrecht, f 4307 
II. de Bont, » l'aiN-ndrecht, » 3780 
I'. I tot hof. • Dordrecht, i 3500 
l l . Degens Jr.. I idem » 3407 
N. Klaus. • idem i 8480 
P. .1. Dubbelman, i idem » 3184 
.1, van lïiastelet, » idem • 8007 
f. de Horst, » Papendrecht, * 2708 
.1. .1. K.mijmaiis, -i Dordrecht, » 2672 
Raming » 4050 

Kroningen , 21 Febr.: bel afbreken en Wederopbouwen 
van een huis W.Z. Hecrostraat, onder beheer van den 
architect J. Maris; ingek. IS biljetten, als: 
A. Pastoor, te Stedum, ƒ 16.660 
D. Edzanls. - Groningen, » 14,058 
J. H. lansen, > idem * 14,840 
O. Meulink. o idem 14,600 
H. v. d. Nap. > idem i 14.547 
A. Schreuder, » idem * 13.550 
(J. I'. van Erp, « idem * 12,780 
T. Bolhuis, « idem » 13.588 
V Maas. • idem • 12,418 

E. Bcrkonlmsch, » idem » 11,046 
.1. Haupt, l idem • 11,644 
J. Werkman. » idem * 11,46» 

Amilerdam , 21 Febr.: de minste inschrijvers viwr de 
VOOrnaasnste artikelen der leveringen aan het departement 
van koloniën waren: 

|ien-. 1. 7000 Eng. tons Newcastle steenkolen : W. Hoven 
en Zimn. te 's-llage, voor ƒ 37.240 : 

perc. 4, koper- en ijzerdraad, koper- en tiusoldeer en 
tin: Eitje en Co., te Auisterdaui, voor ƒ1115.57 5: 

peiv. li , draadnagels en spijker*; .1. 'van Zanten eu Co.. 
te 's-lhige. VOOT ƒ5524.62; 

perc. 7. divers ijzer: K. S. de Jonge, te Rottenlam, VOOT 
ƒ 4118.41*. 

peiv. 14, vijlen: t i . Watson en Zoon, tc Rotterdam, 
voor ƒ7460.45; 

pere. 15, balansen, bascules en gewichten: J, Molenschot, 
te Teteringi'ti. vuor ƒ 2884.08; 

perc. 21, 22 en 23, gereedschap!ion ; resp. J. van Zanten 
en Co., voor ƒ864.00, R. S. Stokvis en Zn., te Rotterdam, 
VOOT ƒ2186.13 en I. van Zanten en Co., voor J 1300; 

pare, S4, verschillende schmoven: t i . Willemsz. te Ani
sterdam. voor ƒ1710.30; 

perc. 27, hang- en sluitwerk: dezelfde, voor ƒ2600.44; 
» S8, diverse pompen: l l . J. Zon, te 's Hage. VOOT 

ƒ 1655.60. 
Meppel , Sl Fehr.: het Imuwen van S burgerwoningen 

voor Donker en lb niks ; minste inschr, waren It. bruintjes 
eu A. Donker, beiden vour ƒ 4440; bij het Int gegund aan 
A. Honker, 

'•-Hage. 22 Febr.: het onderhouden van- en het ver-
nehten van eenige herstellingen aau het gebouw, waarin 
gevestigd is het kantoor van de hvpotheken en het kadas
ter te Sneek. ged. '81, '8S eu '83; minste iuschr. was C. 
Faber, le Sneek, voor / 1S63 

Breda , 22 Febr.: het houwen van een woonhuis met 
toebchooren op den hoek van deu Noord buitensingel en 
de Mauritsstraat, voor J. L. II. Beiiens, onder beheer van 
de bouwkundigen A. .1. S u l en 1». van de Erve. aldaar; 
ingek. 5 bilj.. als: 
F. Kessels, te Breda, ƒ 13,645 
A. Verhagen en Zn.. . idem •> 12,050 
(i. v. d. Sonde, » idem l 11.000 
J. W. Brandt, » Oosterhout, « 11.450 
F. Ei-kelens, « Breda, » 11,270 . 

(iranlngen, 22 Febr.: het Imuwen van een woonhuis, j 
BSSt pakhuis daarnevens, buiten de voormalige Apoort, 
onder Imiteer van deu architect T. van Balen; ingekomen 
13 bilj.. als: I 

II. G. de Vries, te Groningen, ƒ 1I,0U 
J. Ibelings. I idem I 10,007 
J. v. d. Schaaf. i Kollum, l 10.805 
S. Meüers. * Bedum, i 0.680 
.1. II. Mulder. • Groningen, • 0,508 
.1. Toesman, i idem » 0,484 
A. Teenitiga, * Grootegast, » 0,4-34 
E. Wietsema. • Groningen, * 0.348 
0. Hcnrichs, » idem I 0,3S0 
M. Mammen, • idem • 0.272 
J. Wohich. * idem « 8,800 
0. Holthuis, • Bedum, /> 8.705 
R. Zee IT, i Hoogkerk, » 8,700 
gegund. 

Oude-Pekela. 22 Febr.: het verbouwen van een gmot 
logement met koffiehuis; ingekomen 7 bilj., als: 
Winters, te Oude-I'ekela, ƒ 8087 
L. Hekman, » idem i 8350 
K. L. Hensema, » idem » 7777 
S. Sh.itiiuli. o idem « 7-100 
(t. IlazelhotT, •> idem . 6887 
A. Hulzehns, * Nieuwe-Pekela, •> 6*40 
R. Hazewinkcl, » Omlanderwijk, * 6735 
niet gegund. 

Overnsseli. 23 Fehr.: het bouwen van eene Openbare 
school met oudeivv ijzers woning, onder beheer van den 
architect .[. .1. Weve: ingekomen 7 biljetten, als: 
A. G. Nagelvoort te Rossom, f 16.050 
C. A. v. d. Brand, » Nij gen, '•> u.30u 
.1. van Schadewijk. » Bruten, .i 12.080 
T. J. Lumens, * Grave. - 12.075 
A. varvoort, » Veghel, i 11,721 
I, . van Hezewijk. *> Nederosselt, .i 11.450 
M. Hulkens, » Gassel, i 10.073 
Mand. 

Nneek. 23 Febr.: het maken van een nieuw gelmiiw 
tot ziekenverpleging bij het 0. B. weeshuis, aldaar, on
der beheer vau den architect A. Hivimisseu Troost; in
gekomen 10 hilj.. als: 
C. Faber en B. Bijvoet*, te Sneek, ƒ 3644 
C. Visser, » idem « 3636 
O. S. Visser. » Mist, .. 3580 
.1. Schotanus Hz.. « Sueek, n 3570 
(1. S. «le Hoer, * Balk. » 3447 
T. J. v. d. Steele, » Sneek, » 3333 
J. de Graat; •> idem .i 3267 
N, Molenaar. » idem * 3113 
I'. F, Bostma, Woudsend. 3032 
(t. H. de Hoer, • Op|mnhuizeti. i 2087 

lii.ei ln. liem 23 Febr.: het bouwen van een stations-
kofliehuis met lixroinoticven- en rijtuign'inise op het 
sUtion D.H'tiiu'lietii van de Geldersclie Sti*iiiitrainweg-
maatscbappij; ingek. 8 bilj.. als: 

H. Taintnitiga, ƒ 10.000 
11. J. Bavtink. i 15.060 
II. II. IWensen. i 14006 
ti. Rosier, l 14,087 
II. J. Masseliuk. • 14,440 
J. Siebeling. • 13.060 
F. I'. Maandag, » 13.062 
II. .1. Viiikenborg, » 13,473 
gegund. 
Raming i 13,100 

l.iicO.M hem, 23 Fehr., het maken van 2 bruggen 
voor de Gelderscbe Stimintraiiiwcgiuaatsrhappij, iuSpcrc: 

2e perc, le perc. 
II. .1. Masstdink. ƒ 6300 ƒ 6500 
W. Uiesen, 4021 8278 
H. S-hm-maker. 4500 
A. Ubbink, 4880 
J. II. Calder. (gegund le perc.) 5287 4487 
J. de Haan. (voor beide perc.), ƒ 14,000 
H. < Instem. 7600 6200 
II. .1. Iliivtink, 4070 4880 
D. Tamminga, 5100 4850 
G. 11. v. RIH', (gegund 2e perc), 3825 4660 
Raming: le peiv./'4000. 2e perc. ƒ 4000. 

'•-Hage. 23 Febr.: lo. het leveren van voorweijien van 
gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper eu metaal, be
nevens het bezorgen van smeden en werklieden tot het 
diM'ii van hei-stellingen aan de Rijks-stoom- en andere 
vaar Lu igen. in gebruik bij hot baggerwerk, ten behoeve 
vau de werken van de >lerwede en Killen, van 1 April 
'81-31 Maart '82: ingek. 8 bilj.. als: 
Van I>orssor en Ter Horst, Dordrecht, 2','j pet. ben. tarief 
l'enn en Rauduiii, Dordrecht, 5 » » * 
II. Dalhiiiseii, Kampen. 10% i i • 

2o. het verder opruimen van gmiideu vau de Wilsu-
merpol of Zandwelle, ouder Wilsnm; ingek. 5 bilj.. als: 
J. Wijnholt, te Kampen, ƒ 14,550 
F. E. Terwindt. I'annerden, * 11,403 
II. dc I uw eik. » Hardinksveld, » 10,208 
<t. J. Mol, .1 Kuilenburg, i 0,500 
A. L. van Wijngaarden IJz., • Sliedrecht, i 0,480 

3o. het leveren en verwerken van storLsteen, ten be
hoeve van de overbrugging van het Hollandsch Diep, en 
het uitvoeren van herstellingen en vernieuwingen aau de 
rivier wet ken, gelegen aan deu noordehjken oever van het 
Hollandsch Diep, tot de overbrugging behoorende. niet 
het onderhoud dier werken tot 1 Slei '82: ingekomen 4 
bilj., als: 
C v. d. Plas, te Hardinksveld. ƒ 54.000 
11. de Lecuwerk, » idem » 47.600 
L. A. van Haaften. » Sliedrecht, 44.300 
D. Volker. • Dordrecht, » 41.600 

'a-Hage, 23 Febr.: het uitvoeren van vernieuwingen en 
herstellingen aan- en bet onderhouden ged. '81, 82 eu 
'83 van : de rechtsgebouwen te lirouiiip-n. Leeuwarden, 
Heeren.een, Assen, Zwolle, Almeloo en Deventer; de ge
vangenissen te Appingedam, Winschoten, Leeuwarden, 
Sneek. Ileerenveen, Assen, Zwolle. Almeloo en Deventer; 
minste inschr. waren: 

Appingedam, .1. Holmeijer. gevangenis, ƒ3313; 
M I , . . . i.oiei, IL Dik, gev. ƒ2172: 
G.anlngen. A. Maas, rechtsgclmuw, ƒ1842; 
Leeuwarden, l i . Jansen, gev. /'2505; rechtsg. ƒ3355; 
Nneek , P. v. d. Werf, gev. ƒ 1407; 
Heeren uen , M. .1. Visser, gev. ƒ 1260; rechtsg. ƒ 1304; 
Aa ien , R. Winters, gev. ƒ20.30: rechtsg. ƒ1740; 
Zwulle , A. vau Straaten. gev. /'1808; rechtsg. ƒ2300; 
Almeloo M. Westenbeiv, gev.'ƒ2642; rechtsg. / 1352; 
Deventer, F. von der Woeid, gev. ƒ 2 7 0 0 ; kantonge

recht enz. ƒ1405. 
Balaward, 23 Febr.: het Imuwen van een pastoriege

bouw voor de Herv. gemeente, onder beheer van den ar
chitect II. II. Poederbach: ingekomen 7 bilj-, als: 
J. D. Mulder, te Rolsward, ƒ 12.770 
F. R. Feenstra, • idem • 11.S40 
II. Ik v. d. Valk, Kubaard. i 10,072 
F. S. IJmna. » Bolsward, • 10.848 
F. Hamburg, » idem . 10.470 
B. (ierritsma, » idem 4 10.180 
A. w. Rsssanana, > idem » 10,175 
He gunning nog niet beslist. 

Haarlem, 24 Febr.: lo. het bouwen van 10 woon- en 
winkelhuizen, onder beheer van den architect J. J. Ouds-
hooin; iugek. 6 bilj.. als: 
M, A. J. Taverne, te 's-llage, ƒ 67,800 
II. Kieviet, » Haarlem. i 65,800 
S. II. I'eij ra. » idem » 62,000 
P. ff. Teeuwisse. » 's-llage, i 60.500 
J. Kieviet, » Haarlem, * 60,000 
J. A. Haasvcldt Jr., • idem * 50,000 

2a het Imuwen van 8 woonhuizen; ingek. 7 bilj., als: 
11. Kieviet, te Haarlem, ƒ 27.600 
J. Kieviet, » idem * 27,000 
S. II. Peyra. > idem • 26.000 
M. A. J. Taverne. » 's-Hage. » 25.UOO 
I'. W. Teeuwisse, • idem 24.81)0 
<i. Hos. .. Haarlem. » 23.860 
J. A. Hansveldt Jr.. i idem •• 23.500 

Weatiaan . 24 Febr,: lo. het verdiepen en verbroeden 
van eeu gedeelte vau zijkanaal E; 2<i. het maken van 
300 M. remiiutigwerk : 

le perc. Se pen', inassa 
(baggerwerki (kunstwerk) 

K. Haasnoot, Katwijk aZ., ƒ7100 /" 11.940 
I . Kok, IJiniiiilen, 6004 ƒ 5374 11,468 
J. l l . E. Haalt en J. Loos, 

Amstenlam. 7200 4881 11,800 
A. Visser. Haarlem. 8381 
II Hierdorp. West/aan, 4420 
J. C. Moorman, Helder, 4200 

J. Havik. WestssBB, J 3900 
t'. Geils, idem, 3600 
It. v. d. Bosch, Schellinkwoude, ƒ8.300 
gegund aan H. v. d. Rosch voor ƒ 8300. 

'•-Hage, 24 Fehr; het maken van een gelmiiw voor 
den dienst vau het IIHH|SWO/CII te llellevoetsltiis; minste 
inschrijver was A. W. de Landgraaf, te Sliedrecht, voor 

ƒ 17,500. 
Amsterdam, 24 Fehr.: het maken vau de fundeer-

werken voor een inatiég.'gebouw te Amsterdam, onder 
beheer vau den ingenieur-architect A. L. vnn Gendt; 
ingek. 29 bilj.. als: 
G. Wood Amsterdam. ƒ 36.063 
B. v. d. Weerden, idem, * 36.760 
OruhTen Schouten, idem, 36,600 
(i. de Hoog, idem, .. 36.000 
tt. II. Ri.*-kuiri|er, idem. i 35,000 
Gebr. Van Rcrkuui. idem, » 34,311 
0. Sehooncnhurg en Co., idem. •> 34.200 
I». Schmidt eu E. Hermans, idem, * 33,650 
C. Rietsiiijder, idem. » 33,354 
C. O, Key, Leiden. n 33.200 
H. F. Moritz. Amsterdam, « .'IS.O'J'J 
II. C. Dorlas, idem, « 32.007 
D. Verheek en Zn., idem, i 32.000 
.1. Schoonenhurg en C. .1. Maks idem, » 32.O0O 
II. Rietsiii|der eu Zoon. idem, , 32,681 
M. Deutekom, idem, i 32.500 
A. Langejan. Kralingen, 1 32,100 
J. Heijink. Amstenlam. „ 32.000 
W. Posters en o. Roe looien, idem, 1 32.000 
A. Helsen en P. van Essen, idem, « 31.087 
Staal en llaahncijer, idem. • 31.613 
De Zwaan Jr. en Koper, idem, » 31.497 
J. P. ('onieliss,.|i. idem, « 31.000 
W. II. Knip|ier eu .1. Vree. idem. >. 30,400 
It. van Hum en. idem, « 30.326 
D. Cerlijii en Zoon eu A. J. de Baan. idem, * 29.080 
J. H. E. Hauét eu J. Loos, idem, * 29,100 
J. Koster, idem, * 20,000 
II. .1. Meekers, idem, » 28,4*0 
gegund. 

Aninterriam. 25 Fehr.: het verhouwen van liet gym
nastieklokaal np de Prinsengracht bij de l-eidschestraat no. 
480, VOOT ivkciiing van F. C. (imte, onder beheer van den 
architect ,1. van Louij; ingek. S3 bilj., als: 

M. Numiiii, ƒ 15,5IX). 
It. F. Moritz, B 14.800. 
W. de Waal, * 14 600. 
P. (iroeiiholf en A. (i. Haak, » 14,500. 
G. Woud. * 13,000. 
Bebr. Van Ik-rknm, » 13,500. 
B. Heijink, » 13,500. 
Muller en Lubbers, » 13,105,50' 
J. R. E. lionet en J. Loos, 13 000. 
Cruilf en Schouten, 12,087. 
W. H. Knipper, .1 12.795. 
F. Goseling. • 12.785. 
P. F. Riiki-, • 12,700. 
II. von Ituiiren, » 12,672. 
p. B. Bloem » 12 640. 
11, C. Dorlas, .1 12,307. 
W. Peeten en IWlofsen, .. 12,300. 
.1. Koster, I, 11,000. 
W. II. Struijs, » 11.820. 
O. Hoon, •< 11,562. 
J. 11. Schaefer, 1 11.650. 
Prentslcr, ,> 11,350. 
F. Rijke en J. van Rems, a 11,315. 

A d v e r t e n t i é n . 

De Notaris W . C. B o l I T L l N C K tc Nijmegen, zal 
op Dingsdsgen, den 8 cn 22 Maart 1881 , telkens 
ties avonds precies om 7 " a uur , in het Hotel van 
Mej. de Wed. I). B l t O N K H O R S T aan de Oude 
Statlsgi-acht te Nijmegen, 

Verlioopon, 
4093 M ' BOUWTERREIN aan de laan 

naar Sint Anna, kad. gemeente Ha
ter., Sectie O , Ho. 1052 ged. in 8 
perceelen en massa's. 

10770 M= BOUWTERREIN in het Hees-
scheveld aan den Nonnendaalschen-
en nieuwen gemeenteweg, kad. ge
meente Neerbosch, Sectie B, No. 
102, in 8 perceelen en massa's. 

Aanvaarding dadelijk na den toeslag. 
Betaling der koops|ioi]niiigen in vijf termijnen, de 

eci-stc op 1 Mei IHHI en ieder volgend jaar op 1 
Mei een vijfde gedeelte met bijbetaling van üpC't. 
rente. 

Provinciale Waterstaat van Friesland. 
Met 1 Apri l e. k. worden bij den Provincialen 

Waterstaat van Friesland gevraagd: 
o. een OPZIGTER van de tweedeklasse, van 

25—34 jaren oud, op eene jaarwedde van ƒ 1 3 0 0 ; 
b. een derde B E A M B T E , tevens Teekenaar, 

op het Bureau van den llooftl-Ingeiiietu-, van 18—24 
jaren oud, aanvankelijk op eene jaarwedde van ƒ (JOO. 

Sollicitanten wonlen uitgenoodigd zich vóór 10 
Maart e. k. bij gezegelde adressen en onder over
legging van gehoorie-ukten en aanbevolingstukken, 
aan tc melden ter Provinciale Giiflie van Friesland. 

Leeuwarden, den 14 February 1881. 
De Gedeputeerde Staten van Friesland, 

V A N H A I U N X M A T l l O K S L O O T E N , I W . - i r . e r . 
V A N B L O M , Griffier. 

I E M A N D , oud 10 jaar, P. ü . , pnictiscb en the
oretisch werkzaam iu het timmervak, ziet zich 
gaarne g e p l a a t s t bij een Architect, die hem het 
OPZICHT over iets tot dit vak behoorende kan 
opdragen cn ïn de gelegenheid stellen, zich de ver
der benoodigd.- theoretische kennis te verschaf
fen. Hij is vooi-zien van goede getuigschriften van 
den Architect zijner woonplaats. 

Adres niet franco brieven onder tic letters A . K . 
aau het btiieau der Fnkfiuizer Courant. 

_ B O Ü \ V K L M ) l ( J O P Z I C H T E R . 
Bij den bouw der openbars school in de gemeente 

I M m r l wordt een DAGELIJKSCH OP
ZICHTER gevraagd. Salaris naar bekwaamheid. 
Sollicitanten wenden zich met franco brieven tot de 
architecten O. J . V A N G E N D T cn C. M . G . .SIE
R A A D , te . l i ' i i l i i ' i n . 

AMBACHTSSCHOOL 
te R O T T K R U A M : . 
Aon de Ambachtsschool te Rotterdam wordt ge

vraagd: een BOUWKUNDIGE , geschikt om 
practiseh onderricht te geven iu het timmeren, aan 
de leerlingen der hoogste klasse. Jaarwedde f 1000. 

Zij die voor deze lietrekking Ln aanmerking wen
schen te komen, vervoegen zich vóór 5 Maart a. «. 
bij den Directeur. 

BET BESTU UD. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 20 Februari 1881. 

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 7 
Maart 1881, to 12 urendea middags, opbetRaad-
huis, ju hei o|M-ubuar en luj enkele inschrijving in 
[icrci-eieii ut' in massa doen aanbesteden: 

Het leveren van 2000 houten Wissel
bakken met ijzer beslagen en houten 
deksels. ten behoeve van de Stads-
reinigingsdienst. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente tegen 
betaling van ƒ 0 . 1 5 . 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden hij 
den Hoofdopttchter der Stadsreiniging C. H 0 0 G H -
W I N K E L , 0 . Z. Voorburgwal 2 0 0 , hij wien de 
Teekening ter \i—ie zal liggen en de Model-Wissel-
bak ter bezichtiging is gesteld. 

Burgemeestei cn Wethouders voor nor tod, 
Amsterdam, V A N T I E N I I O V E N . 

S3 Februari 1881. De Secretaris, 
DE N E U T V T L L E . 

H U R G E M E E S T E R K N WETHOUDEHSdergemeente 
UTRECHT r.\}u voornemens, up Zaterdag den S Maart 
1880 , des namiddags ten één ine, iu het openhaar 
ten Stailhuize aan te besteden : 

1. Het verbouwen en uitbreiden van 
de Gemeente-Bewaarschool aan het 
Paardeveld. 

2. Het witten en schoonmaken van lo
kalen en het verrigten van verwwer-
ken in eenige stedelijke gebouwen. 

3. Het gedeeltelijk vernieuwen en her
stellen der Plankieren en Loopgan
gen van de openbare badplaats aan 
de Kruisvaart. 

4. Het verbouwen en inrigten van het 
bestaande Brandwachtgebouw in de 
Annastraat. tot lokaal voor brand
spuiten met werkplaats bij het Cen-
traal-Bureau voor het brandwezen. 

D e bestekken en teekeningen liggen ter inzage 
aan hel bureau der Gemeentewerken Achter Klnrou-
burg eu zijn de bestekken aldaar, zoomede ten stad-
huize (afdeeling Finaniieii i en bij do boekhandelaren 
V A N T E K V E E N E N Z O O N , verkrijgbaar gesteld 
tegen betaling van / 0.50 jjer Exemplaar voor de 
sub 1 en 4 genoemde werken en van / 0.25 per 
exemplaar voor de sub 2 e n 3 genoemde werken. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 
28 Februarij e.k. des voormiddags ten 10 ' / , ure, 
tc beginnen aan do Ifowaarschuul aan bot Paarden-
vekl. 

lie Secretaris der gemeente l'treeht, 
D E W A T T E V I L L E , 

Utrecht, 17 Februarij 1881. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, 

Aanbesteding 
(Toor rekening van den Staat.) 

Op Dingsdag don 1 5 J " 1 Maar t 1 8 8 1 , dei na
middags ton 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestelt n°. 278. 
Het maken van bestratingen en be-

grindingen ten behoeve van de uit
breiding van het stations-emplace
ment Venlo. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgons Jj 27 van het Hestek. 

Het Hestek ligt van den 2 V » Februari 1881 ter 
lezing aan bet Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
en aan het bureau t a n tien Sec.tie-Ingenieur te Venlo, 
en is op franco aanvraag aan genoemd Conti ualburoau 
{aid. Weg cn Werken) te bekomen togen betaling 
van ƒ 0 , 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan bet Cent raat-
bureau on door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

D e aanwijzing op bel terrein zal plaats hebben 
den 8 , , e n Maart 1881, des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 23»"" Februari 1881. 

AANBESTEDING " 
voor don bouw eener Vi l l a 

i n h e t P a r k H o n i n g - e n , 
op Woensdag 0 Maart, aanwijzing in loco op 
Woensdag 2 Maart, beide dagen des namiddags 

ten 2 me. 
De teekeiiing.ii zullen win nl' Maandag 21 Fe

bruari op het Raadhuis te Kralingen ter visie l ig
gen, alwaar tevens gedrukte bestekken ii f 0.50 |<er 
exemplaar verkrijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen te liekomen bij den Architect 
J . D . L A R O T S oflaan E . 70. 

A A N B E S T E D I N G . 
1 i|i .•./...; i l . : , • M.mrl. , | . . . , „ , „ j . H » . le 

1 1 1 . '."I '" •»•! •< •"' Suisse" m i l ile I i»—iram 
no. 84 , te Leiden, worden aanbesteed: 

Het bouwen van een Villa te Sassen-
heim, voor den WelEdelen Heer J. 
Kruijff 

Het plan en/., liegen in voornoemd Café, eo te 
. W W » lij .I-u l i r a - 11. I'. I IOKST, ter image 
en overname, terwjjl gedrukte bestakken ad ƒ 1. -
zijn te verkrijgt'!.. 

De aanwijzing o|. bat bouwterrein te flniauifteim , 
S ' t i . ' \ IJ". 112:1, plants l.chl.-ii op \V dag 
.len 2*- .Maait, dun middags te 12 uren. 

Verdere inlichtingen geelt \V. F. V A N HER 
11EIJUKN, Hooigracht 5 te Leiden. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Donderdag den 1 0 d e n Maart 1 8 8 1 , des na
middags ten 2 ure, aan het Ceuti-nalburcnu tier 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatss puur wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Restek n° . 277. 
Het leggen en wijzigen van sporen en 

wissels en het verrigten van eenige 
andere werkzaamheden, ten behoeve 
van de uitbreiding van het station 
Venlo. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens {} 37 van het Restek. 

Hot Restek ligt van don 2 3 ' , , n Februari 1881 ter 
lezing aan hot Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
en aan het bureau vnu den Sectie-Ingenieur te Venlo, 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (afd. Weg en Werken) te liekomen tegen 
betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan hol Centraalbureau 
en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 3 J ' " 
Maart 1881 des namiddags ten 12 ure. 

Utrecht, den 2 2 " " Februari 1881. 

OPENBARE 
A a n b e s t e d i n g , 
HIJ ROEM E E S T E R K N W E T H O U D E R S V A N ROT

TERDAM zijn voornemens op Woensdag deu 0 
Maart 18811 ties namiddags ton I ure, ten Raad
huize aldaar aau te besteden: 

Het bouwen van een Varkens Slagt
huis met bijbehoorende Gebouwen, 
op een nabij den Hoogen Boezem 
gelegen terrein. 

Alles nader omschreven in bot liestek on de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen on uren, Ier lozing liggen op do l'luutsehjkc 
Secretarie en hot Stads Timmerhuis le Rotterdam, 
en ook voor don prijs van f 1,50 verkrijgbaar zijn 
bij Wed. I». V A N W A E S R E R t i E en Z O O N , Boek
drukkers aan deu Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen ziju te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. Do aanwijzing in locu zal plaats heb
ben op Donderdag den 3 Maart 1881 , des voor
middags teu 11 ure. 

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 van ROT
TERDAM zijn voornemens, op Woensdag den 9 
Maart 1 8 8 1 , des namiddags ten 1 ure, ton Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene SCHOOL aan 
de Drie-Vriendenstraat. 

Omschreven iu hel bestek en de voorwaarden die, 
Op de gewune dagen en uren, tel' lozing liggen op 
iIu l'luatsclijke Secretarie ou hel Stads Timmer-
huis te Rotterdam, cn ook voor den prijs van 
f 0.25 verkrijgbaar ziju bij Wed. I'. V A N W A E S -
R E R G E en Z O O N , Boekdrukkers aan den Houttuin 
n° . 73. 

Nadert* inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Vrijdag den 4 Maarl 1881, des voormid
dags ten 11 ure. 

V E R W . W G E \ Ï E X T I L E R I M i 
Inrichtingen voor Verwarming ran Gebouwen 

door middel van verwarmde lucht, warmwa
ter ol' stoom, gecombineerd mot ventilatie, 
leveren 

Charles R e m y & Bicnfait. 
Boompjes 5 4 , Rotterdam. 

I J . H I M J I / I J H l tj till 1 Vi l l i I U OHILl 
voor licht en zwaar loopend werk , alsook voor hot 
•menen van Stootncj-tinders bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of in bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsche Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland ou Inilié vun do zoo gunstig Irekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van tie Heeren J O S S O N & DE L A N G L E . 
Lijsten van don Uitslag dor Beproevingen, genomen 
door do Maatschappij van Bouwkunst tc Rotterdam, 

worden op aan Traag f r a n c o toegezonden. 

A I « £ - « f c i i i < H » i i D o p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S4\0 A L'K. TE FEU.MES. F M N U I J L 
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 70 Rotterdam, ul waar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten ran goedkoops 
T E G E L S eu T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Snrregnemines). 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag 15 Maart 1 8 8 1 , Ion één uur namid

dag, zal in het Park te Hoorn, bij enkele inschrij
ving , worden aanboti-cd : 

Het herbouwen der Groote Kerk met 
Toren te Hoorn. 

Inlichtingen zijn te In-komen bij den Heer C. MUIJS
K E N , A r hitcct-Ingenieur te Amsterdam. 

Het Itestek met toe koningen is verkrijgbaar h i j , 
en wordt franco toegezonden tloor de Boekhandelaars 
V E R M A N D E Z O N E N te Hoorn, tegen overmaking 
van / 3 . 

Mozilik Tegels voor Morren 
in K K I 1 K K N , W I N K E L S , Y E S I Ï I I 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 G 
vnn M U R E N , T E G E L S voor I1I . I IEMIIAKKFN en 
P A N E E L W E R K eni. 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v a n H a w A- ('". 

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 X T . Dl', W i r ^ D , 
Scheeptnakerehaeen ,\". li-2 en Jufferetraal .V-. 56, 

R O T T E R D A M . 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
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 - on 

van K E U E N G R O E V E N . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag, 7 Maart a. ft. zal door den Heer 

R. I IARTOG lo llhenen, worden aanbesteed: 
Het maken van een WOONHUIS tn 

B.henen, met de leverantie van alle 
Materialen en Arbeidsloonen. 

De teekeningen liggen ter visie in het Hotel nPE 
K O N I N O V A N D E N E M A K K K N " , aldaar. 

Het bestek is ad f 0.50 na don 22 Februarij ver
krijgbaar bij den Uitgever van dc Wageningtche 
Courant. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
BgHlain van Zotte- rn TalHbazalt-üriievi-ii 

in RIJNI 'HUISSEN, 

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

KALK. HKOISSTKES. VDUItVASTE STEENEN. ENZ-
Xieuwehnven X.zjjde 5 5 , l l o t K - r d n i n . 

Slooin-Slirii- en Pannralabrirk 
Systeem B O U L E T V m O L L E T . 

D E R I C K S e n G E L D E N S , la Dralen, hebben 
in vooimnd, uitmuntende roode- en blauwe 
Dakpannen en Vorsten (Echter „ . . M i , i-e|«-rste 
plavuizen, holle, profiel- en andere machinale 
Metselsteenen. alsmede restant deugdelijke 
Handvormsteenen. 

Zij verlangen een bekwaam M E E S T E R 
K N E C H T v,.or T E R R A C O T T A eu V E R d l . A A S -
... E M A I L W E R K , tegen goed loon, mits goede refe
rentiën eu Franco brieven. 

Specialiteit 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere I N S T R U M E N T E N 

Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

ëmailleerrj-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
R A K E N , enz. 

WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

A M S T E R D A M 
Helt ton X". 3. 

i II l i 
Niiluiirl. \s|iliiili \an: 

V A L DE m i V E R S 
ZWITSERLAND. 

I.milli|ilïllin'rilr As|lliallttC!£l'll t'll ifllu lllllM'lnloi'll'll. 

Werken in tspliali-MiMiek voor 'l'rolloii-s. Skalinij-Hinks, Mounloeren. Kelders. 
Kolf- en kegelbanen, Winkel- en Magujjitloeren, Gangen, Veranda's, Hriiï- en 

Dakkedckkilgtii, lietu-Fuodcrringen, Stallen en/, en/., enz. 

Zindelijk. Vodilwerend, Oniloonlriiiüiliaar. (ïeraaswerenil. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen ..uitrent bet leggei Vloeren, Bedekkingen 

bel Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , ,li/l«(ci-dn 
elieve men / i . l i te adresseeren 

Ile Directeur, 
W. PATON WALSH. 

Aannemers-Materialen 
t © K O O P . 

4 Heimachines. Systeem M O R R l s s O N met ol 
zonder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor 1 [oil. Stelling. 
1 Stoomtrasmolen mei breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. '25 

M 3 water per minuut (.1 a 4 M . boog oproerende). 
Kalkloodsen 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene giome 
nart ij dennenhout en paaleinden. ie bevragen hij 

L. J. Tan den STEENHOVEN, &. Co 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam. 

T R A M W E G E N . 
Zeer . , * . r K E U E N , aueriwü geschikt voor 

T r a m w e g e n ; nadere inlicbtingen bij 
LOUIS U O E E I N & C l E , le Luik. 

R. IIOLSROER, le Arnliem. 
l M t * . Z i l v a - M - n M e d a l l l r v o o r W n t e r -

p H H - l n a t r u i n e n t e n . 
l s ? t » . H o o B M l t - o n d e r M r h e l d i n a ; v o o r B H -

t e r p n n - e n H o e k i n e e t - l i i H t r n n i e n t e n . 

Voorts: H 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 B A L A N S E N , enz. enz. 

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

de SSullnnd»ehe 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 bekende typen 

en reparatien aan liestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst inogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

I PARKETVLOEREN, 
S. V I L L E R O r * B O C H . M E T T L A C H 
3 BOCH F r è r e s . M A L B E U G E 
P MINTON. H O L L I N S « C". . S T O K E 
" l.ij ile V.TI..^.HVV.HUiliger. cu ll.-jKitliouders: 
/ D E L I N T A C ' . , Haringvliet 7. Itntterdtim. 

Bg C . L . B R I N K M A N , tc Ameteriam, is ver-
schenen. 

BIJLAGE TOT VAN C U T ' S BOUWKALENDER, 
bevattende: (l-erzicht der Burgerlijke Bouwkun
de. — Verlichting. ~ Verwarming. ~— Ventila
tie, — Benoodigde ruimten voor gehouwen. — 
Witttlijke licjiulingcn op het houwen van Scho

len. — Opgaren vau de landhuishoudelijke bouw
kunde. — Geodesie. — Wettelijke bepalingen op 
het Stoomwezen. — Wettelijke bepalingen op het 
'Zegel. — Afstandstafel en Loontuhellen. 

P r i j s / 0.50. 

Gedrukt bij O. W. van dei- Wiel & Co. te Arnhem, 

Zestiende Jaargang. N ' . 10. Zaterdag 5 Maart 1881. 

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 •boniemr>nt bedraagt voor het binnenland fïM per I maanden of 
wel bij vooruitbetaling BM guide* per jaar. Afzonderlijke nommer» bij »oor-
nitbeatelling 16 cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiën van 1 5 regel* ƒ 1.—, daarboren 20 rent voor eiken regel 

plaatsruimte en 10 eent voor een bewn'inoinmer. Advertentiën »oor het bui-
1' n l .in ! 'l't cent per regel. 

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 

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 
D E R H O U W K U N S T , 

G E H O U D E N I N 

MUSÉE LOUIS X V , T E A M S T E R D A M , OP 
1 M A A R T 1881. 

Tegenwoordig allo bestuurders (behalve de heer 
Sanders) en '.'3 leden, waarvan >nlet-Stembebbend, 
als behoorende lot degenen die f 7.50 eonlributie 
betalen. 

Ten 1% uur o|>ent de V o o i / i t t e r , de heer Muijs
ken, de vergadering en roejit den leden het welkom 
toe. H(j wijst erop, dat hoewel de Maatschappij 
circa 100 leden verloor, 50 nieuwe zijn bijgekomen, 
wat, volgens zijn mooning, een zeer verblijdend ver-
schijnsel is. Het doel der vergadering wonlt nader 
door hem uiteengezet en erop gewezen, hoe on
voldoende het vroegere gebouw iu de Kapelsteeg is, 
en dat oen gebouw vnn zoo groote architectonische 
waarde als Musée Louis X V , thans voor betrekkelijk 
weinig gold te krijgen, een voel passender zetel voor 
de Maatschappij zou zijn. Volgens spreker is de 
linancieole toestand zeer gunstig, zoodat thans tot den 
aankoop zou kunnen besloten worden. Omtrent de 
uit te geven werken doelt spreker mede, dat men 
met een uitgever, zoowel voor hot weekblad als 
voor het tijdschrift, is klaargekomen, op zeer aan
nemelijke voorwaarden ; bet contract met dien uitgever 
ïs echter nog niet geteekend Nog geeft spreker 
eenige Iwcijleringen , die later door den Penningmeester 
nader worden uiteengezet, en die wij dus hier ach
terwege kunnen laten. 

Den Penningmeester, den heer Redeker Hisdoin, 
wordt nu het woord gegeven. Hij zegt in hoofdzaak, 
dat bet gebouw thans voor f 55000 van den tegen-
woordigen eigenaar kan gekocht wot den. Aan over
drachtskosten zal men / 3500 moeten betalen , zoo
dat de som , die benoodigd is , ƒ 58500 bedraagt. 
Stelt men nu nog voor meubilair een som van f 0500, 
dan kost het gemeubelde gebouw ƒ 0500(1. Hiervan 
kan ƒ 3 5 0 0 0 bij de Hollandselie Hypotheekbank ver
kregen wonlen door een annuï te i t , a 0 ' / « % , doch 
met onkosten zal dit wel 7°, ' 0 worden. Het huis in 
tie Kapelsteeg mot do beschikbare effecten vertegen
woordigen te zamen oen waarde van ƒ 10000, zoodat 
dus nog een tekort blijft van f "20000. Dit wil men 
dekken door vrijwillige bijdragen, en spreker doet 
een lijst circuleeivn, waarop door het Bestuur voor 
/ 11000 geteekend is, doch waarop dus nog voor 
/ 9000 geteekend moet wonlen. Voordeelen aan 
den aankoop van Musée Louis X V verbonden zijn 
volgens spieker de baten, voortvloeiende uit den 
verhuur vau lokalen voor vergaderingen, tentoon
stellingen enz., en tlie J 1750 zullen bedragen. Van 
de rente ad ƒ 3000 komt dus slechts ƒ 1850 ten 
laste der Maatschappij. 

Nadat de Voorzitter nog enkele toelichtingen heeft 
gegeven, vraagt de heer De Kruijl l het woord, en 
stelt voor, de exploitatie van hot gebouw op ruimer 
schaal aan te vatten, dan in de bedoeling van do 
overige best uursleden ligt l l i j vindt tie ruimte voor 
tentoonstellingen onvoldoende, en wil daarom op het 
gebouw een lokaal daarvoor inrichten, dat met de 
nieuwe kap , naar sprekers raming, ƒ 1 0 0 0 0 zal 
kosten. De bibliotheek wil spreker doen dienen voor 
het publiek in den riiimsteti z in , en trachten van de 

verschillende Ln landsche en i ^ ten landsche uitgevers 
present-exemplaren van boekwerken te bekomen, 
wat voor die heeren een reclame kan zijn. De ten
toonstelling wil hij eveneens uit inzendingen van 
buiten- en binnen landsche fabrikanten doen U-staan, 
en hij gelooft, dat er velen voor dit dool hun pro
ducten zouden willen afstaan. Spreker stelt nu een 
motie, luidende ongeveer als volgt: »De Algemeene 
Vergadering machtigt bet Bestuur het gebouw Musée 
Louis X V niet alleen te knujieii, maar tevens oak 
door verbouwing voor volledige exploitatie geschikt 
te maken, wanneer de gelden daarvoor kunnen ge
vonden worden." 

De Vt-orzitter zegt, dat. het Hestuur zich met dit 
voorstel wel kan vereenigen, doch dat het geineend 
heeft, wegens de kosten, het niet te moeten over
nemen. Overigens treedt spreker in eenige beschou
wingen omtrent het verhuren der lokalen, en zegt 
o. a. dat de Secretaris gaarne voor ƒ 50U drie kamers 
van hel gebouw zal gaan liewonen. 

De heer OCQSChsIk stelt voor, wegeni het gewicht 
der tc nemen besluiten, en de slechte opkomst der 
leden, de vergadering te verdagen. Spreker bejam
mert het, il.n het voorstel tot aankoop van bet ge
bouw als het ware een verrassing voor de leden is 
geweest en zegt, dat bij die verrassing alles behalve 
aangenaam vond, daar het voorstel van gaan andere 
toelichting dan de begrooting voor 1881 vergezeld 
g ing , en toch een meer volledige mededeeling daar
omtrent zeer gewenscht zou zijn geweest. Spreker 
bewondert de courage van de jongeren, aan de be
stuurstafel gezeten, doch meent, dat op de ouderen 
de taak rust, tot bezadigdheid aan te manen. Het 
nemen van een besluit in een zoo gewichtige zaak, 

als slechts 23 leden tegenwoordig zijn, acht spreker 
minstens ongeraden, 

Dc Voorzitter verschilt in me.ening met den heer 
Oosschalk , en meent, dat die heer niet volkomen op 
de hoogte der zaak is, daar z. i . alle ge wenschte 
inlichtingen verstrekt rijn. 

De heer Salm betreurt bet ongewone uur der 
vergadering, dat velen boeren , die drukke /.aken heb
ben, bidet beeft tegenwoordig te zijn. liet bevreemdde 
hein, dat niet, evenals vroeger geschiedde, een com
missie tot nazien der begrooting benoemd is. Als 
OOd-bestUUJTter heeft spreker beswaar togen den poel 
van ƒ 2 0 0 0 voor do uitgaven «Ier Maatschappij ; die 
post is t. i . veel te gering. 

Dc Voorzitter repliceert en zegt, dal de uitgever, 
waarmede u i e n in onderhandeling is, v o o r bot week
blad en v o o r het tijdschrift tezamen ƒ 500 subsidie 
vraagt, en dat ƒ 1500 v o o r de noodige kopie zal 
moeten gegeven wonlen. 

De beer Salm zegt, niet te begrijpen, hoe een 
uitgever dit op deze wijze durft wagen. 

D o o r de heeren Gotecbalk en Salm wordt nu aan-
gedrongen op bet verhoogen der posten, uitgetrokken 
voor het uitgeven van upmelingeii enz., doch dit 
voorstel kan geen meerderheid verwerven. 

Dal voor medailles voor dt; prijsvragen slechts ƒ 200 
is uitgetrokken, vindt bestrijding bij don heer Oos-
sehalk, die betreurt, dat bet voorstel, om öf medailles 
of geld aan tie overwinnaars, naar hunne keuze, 
uit te reiken, indertijd door de heeren Weissman c. s. 
ingediend, door hein ondersteund en door do Verga
dering aangenomen, geheel verkeerd in de wet is 
gekomen. Nu toch heeft het Hestuur alle macht in 
handen, cn zal het om der zuinigheid wille wol aan 
medailles de voorkeur geven. 

De beer Metselaar ziet niet i n , dat geldelijke bo-
luonhigeii voor de modewerkers op prijsvragen een 

prikkel zullen njn en meent nog eens t ovenals ter 
vorige algemeene vergadering, iu herinnering te mots
ten brengen, dat de Grieken wel orn e e n laurier-
twijg kampten. _ 

De heer Weissman meent, dat de tijden veranderd 
zi jn, e n hoewel hij de eer, a a n het verwerven van 
lauwerkransen verbonden, geenszins gering acht, en 
ook do medailles in haar waarde laat, vindt hij, dat 
het toch overweging verdient, een aantal jonge bouw
kundigen, in de eerste plaats belanghebbenden te 
dezer zaak, geldelijke bolooningen tc geven, ter 
bcsli ijding van de vele aau prijsvragen verbonden on
kosten. 

De beer Strengen wijst nog eens op tie geheel ver
keerde bepalingen, die thans omtrent de medailles 
in de wet staan, en die geheel strijdig zijn met de 
aangenomen voorstellen. 

D o o r de hoeren Salm cn Oosschalk wonlt nu een 
Voorstel gedaan om het bedrag, uitgetrokken voor 
do prijsvragen, te verhoogen, doch dit voorstel mag 
geen meerderheid verwerven. 

De heer V a n Dijk, lid dei lirma Rakkenes, onder
werpt nu de wijze, waarop hei Hestuur in zake week
blad en tijdschrift niet do uitgevers hoeft gehandeld , 
aan een uitvoerige ci ï l iek, en vindt het zoor natuur
l i jk , dat geen der vijf uitgevers, met wie het be
stuur heelt onderhandeld, op dete wijze de uitgaaf 
heeft aangedurfd. Spreker begrijpt niet boe de uit
gever, met wieu men thans in onderhandeling is, 
rekening kan maken, en treedt vervolgens in bijzon
derheden hjfroireride de verzending enz. 

De hoor De Kruijff meent, dat hot gelukkig is 
dat men een uitgever hooft gevonden, en dat de 
Vergadering zich met diens belangen niet behoeft te 
l>emoeieii. 

Oo heer Gosschalk, die meer v a n nabij met de 
onkosten a m de uitgaaf van een Nederisjutsch week
blad bekend i s , zegt, dat die kosten z e e r boog ziju. 
Het weekblad, dat spreker op hel oog heeft, is voor 
het algemeen bestemd en heeft oen oneindig grooter 
debiet, ilan uien ooit voor e e u bouwkundig weekblad 
verwachten kan. Spreker gelooft, dat als de twee 
j a a r , de proeftijd van don uitgever, verstroken zullen 
zi jn, de slechte ervaring door dien m a n opgedaan 
ieder nader zal laachrikken, ooit w e e r met de Maat
schappij te onderhandelen, zoodat m e n dan w e e r zelf 
.nn het uitgeven moet giuiu. Spieker meent, dat 
thans alles aan het gebouw wordt opgeofferd, en 
dat m e n , om dit te kunnen verkrijgen, alle andere 
jiosten beeft besnoeid. Hij wil nog relcveeren, dat 
eerst na 30 jaren de Maatschappij eigenares zal zijn, 
zoodat m e n , als tenminste niet zeer veel nieuwe 
leden toetreden, in al dien tijd Op alles zal moeten 
buuinigen om rente te kunnen betalen. 

De Voorzitter wil nu het debat in zake de uitga
ven sluiten, doch verscheidene leden zien de nood
zakelijkheid dier sluiting niet i n , zoodat het wordt 
voortgezet. 

De heer Metzelaar keurt in vrij heftige bewoordingen-
de critiek van den heer Gosschalk af en is vooral 
verontwaardigd over de min kiesche wijze, waarop die 
heer zie li z. L tegenover het Hestuur heeft uitgelaten. 

(Verschillende leden spreken verwanl dooreen). 
De heer V a n Niftrik brengt in zeer vleiende bewoor

dingen hulde aan de pogingen van het Bestuur. 

De Voorzitter dankt voor dit bewijs van sympa
thie, waarna de heer Van Dijk bij herhaling het 
woord verlangt, doch de Voorzitter meent het hem 
mei tt; moeten verleenen. 

De heer Salm keurt het af, dal niet aan de dis
cussie volle vrijheid wonlt gelaten, en verklaart, 
niet van zalven tc houden, maar liever ronduit zijn 
mennfaifl te zoggen. 

De heer Van Dijk zegt, over do uitgaven niet 
meer le wilton spreken, doch meent, dat hij als lid 
der Maatsehappü daar toch recht toe beeft. 

De hoor Gosschalk doet hot voorstel, de vergade
ring niet alleen te verdagen, maar tevens aan alle 
loden het g-'drukt verslag der thans gevoerde discus
sion toe te zenden. 

De heer Cuypers zegt, dat hot nog niet bepaald is 
id' men de beslissing uitstellen /al of niet, on weuscht 
voort te gain met de vergadering, welk voorstel 
bij don beer Metzelaar ondersteuning vindt. 

De heer Vau Niftrik wenscht eerst te weten of 
geen uitstel mogelijk is, waarop de Voorzitter ant
woordt, dat do vorkoojier van het gebouw eischt , 
dat men zich nog heden vei klare of men het koo-
pen wil of niet. 

Dc beer Salm vindt het wel wat kras , dat men 
voor dit 1'eit gesteld is, en begrijpt niet, waarom de 
vergadering dan niet eerder is uitgeschreven; dan had 
men tenminste tijd van In-raad. 

Met de discussie omtrent de begrooting wordt voort
gegaan , on er wordt dooi- don hooi' Salm omtrent 
art. 0 gevraagd, hoe het mogelijk i s , dat men voor 
bet uitgeven der bekroonde ontwerpen geen geld op 
de begrooting beeft gebracht. 

De Voorzitter antwoordt, dat de bedoeling is se 
in het tijdschrift op te nemen. 

De heer Gosschalk is van meening, dat het werk 
van eerstbeginnenden daar niet thuis hoort, eu vreest, 
dat het tijdschrift door het opnemen daarvan iu waarde 
zal verliezen. 

Daar het al of niet aankoopen van boekwerken zal 
moeten aftiaugea vau .hultceeu omtrent. Musée Louis 
XTV beslist wordt, wonlt dit punt aangehouden. 

llij art. 10 merkt de heer Salm op, dat het toch 
zeer nuttig en noodig zou zi jn, elke afdeeling eene 
som uit de maatschappelijke kas uit te koeren; dan 
werden misschien vele afdeelingen voor verval be
hoed , en zou het niet geschied ziju, dat de Afdeeling 
Schagen zich had moeten ontbinden. 

De beer Van Niftrik heeft met bevreemding be
speurd , dat voor het bevorderen van het onderwijs 
ïn de bouwkunst, misschien wel hot belangrijkste 
voor do toekomst, slechts een uiemoriepost is uitge
trokken. Rij het totaal gemis van goede teeken-
schoten had de Maatschappij, door het verleeneu van 
ƒ 1 0 0 0 subsidie aau de beste die bestaat, veel nut 
kunnen slichten. 

De beer De Kruijff stelt zich veel voor van het 
onderricht, dat men zal ontvangen als men het toe
komstige Museum der Maatschappij bezoekt, en vreest, 
dat door het verleenen van ƒ 1 0 0 0 geen resultaat 
zal verkregen worden. 

De hirer Gosschalk begrijpt niet hoe iemand als de 
beer De Kruijlf, die zich veel op het gebied van bet 
ouderwijs beweegt, heil kan verwachten van een 
tentoonstelling, die («staat uit hetgeen fabrikanten 
zullen willen inzenden, zoodat een systematische rang
schikking ondoenlijk is. 

De heer Salm is hot geheel met den vorigen spre
ker eens. 

De heer Gosschalk doet nu bet voorstel, ter be
vordering van het onderwijs in do bouwkunst eene 
som uit te trekken, doch dit voorstel wordt niet 
genoeg ondersteund. 

De heer Carpers is van meening, dat thans bet 
gejbouw de geheele begrooting bebeerscht en zegt, 
dat men misschien later sommen voor onderwijs kan 
uittrokken. 

De lieer Van Niftrik zag echter gaarne in de be
hoefte aan goed bouwkundig ouderwijs nu voorzien, 
want men weet niet, waar dat te krijgen. 

De heer Metzelaar ziet de noodzakelijkheid van 
bet bevorderen van het onderwijs niet geheid i n . en 
de heer Redeker Hisdoin wraakt de zucht om alle 
posten te verhoogen. 

De heer Vogel gelooft, dal de Maatschappij door 
haar •edehjkeu invloed méér voor bet onderwijs kan 
doen, dan door daarvoor een betrekkelijk kleine som 
lieschikbaar te stellen. 

De heer Gosschalk zegt. dat vele scholen zeer 
gebaat zouden zijn door goede voorbeelden, en dat 
men die voor niet te veel geld kan koojien. In ant
woord op betgeen door den heer Hisdoin gezegd is, 
merkt de heer Gosschalk nog op, dat het Hestuur 
alle [Kisten zoo laag mogelijk heeft gesteld om het 
gebouw te kunnen knopen, 00 daaraan alles heeft 
opgeofferd. 

De heer Snlm doet het voorstel, een toelage aan 
de afdeelingen te verleenen, doch dit wordt verworpen. 

Dat voor de onderhoudskosten van het toekomstig 
gebouw geen gelden zijn uitgetrokken, wekt de be
vreemding van tien heer Salm. 

De Penningmeester zet nog eens zijn berekenin

gen uiteen en komt tot de slotsom, dat de onder
houdskosten uit don laatsten poet, art. 1 3 , kunnen 
!>••••:1111• 11 worden. 

De heer Gosschalk waarschuwt tegen den aankoop 
van het gebouw, dat volkomen ongeschikt is voor 
«ie Maatschappij , al hooft het groote artistieke 
waarde. Do /aa l , waar men thans vcgaderd is , 
kan hoogstens 00 |iersnuen holbergen, ou spreker 
vindt het geringschatting der algemeene vergade
ringen, zulk oen lokaal voor baar plaats van samen
komst te bestemmen, daar er toch een kleine dui
zend leden ziju. A l is de opkomst op algemeene 
vergaderingen niet zoo groot als ineu wel zou wen
schen, daarin kan verandering komen en dan zou 
men geen geschikt lokaal hebben. Spreker meent, 
dat u i e n beter gedaiui had, uitgaven eu prijsvragen 
wat hooger op de begrooting uit te trekken, en met 
hot gebouw te wachten. Het imiutschappelijk ge-
bouw, dat toch slechts voor de Amsterdamscbe leden 
van direct nut zal zijn, vindt spreker niet denhoek-
steen i r . i i de Maatschappij, maar »le courouiiement 
de l 'édilice." Men kon met dat gebouw nog wel wat 
wachleii. Wanneer n a vijf jaren gebleken is hoe 
do nieuwe wet heeft gewerkt, is het tijdstip daar, om
trent den aankoop van het gebouw te beslissen, maar 
niet thans. 

Het Hestuur, bij monde van den Voorzitter, ver
klaart het met do hesch.iuwingt-ii van den heer Gos
schalk niet eens te wezen en zegt, dat 100 jwrso-
nen in do zaal plaats kunnen vinden. 

De beer Salm waarschuwt nogmaals ernstig tegen 
deu aankoop, die do Maatschappij gedurende lange 
jaren op zware lasten zou te staan komen. Hij ziet 
in het koopen vau het gebouw slechts heil voor het 
Bestuur, maar niet voor de loden. 

Hierna wordt de begrooting, behoudens de posten 
up 11 -1 gebouw h-trekking hebben.Ie , aangenomen. 

Daar het inmiddels vijf uur geworden i s , euvele 
leden de vergadering hebben verlaten, terwijl de 
overigen niet geneigd schijnen, oen beslissing te 
nemen, stelt de Voorzitter voor de vergadering te 
verdagen, en te trachten den eigenaar -an het ge
itouw te bewogen , nog eenigen tijd uitstel aan de 
Maatschappij te verleenen. 

Dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen, en 
nadat de beer Salm nog een woord van dank tot 
deu Voorzitter heelt gericht, wordt do vergadering 
gesloten. 

IETS O V E R S C H E L P K A L K E N T R A S . 

{Ingezonden). 
Het is ongeveer 20 jaar geleden, dat voor Neder

land een aanvang tol uitvoering voor bet toen zoo
genaamde spoorwegnet werd gemaakt: dat tijdstip 
viel samen met den ti jd, dat codflrgeteekeodo i n den 
strijd voor het beslaan van den individu zijn moei
lijkste phase had te doorworstelen; de toenmalige 
groote spoor'wegaanleg deeil vragen naar meerdere 
en betere dan gewoon benoodigde materialen. 

Onderscheidene min of meer belangrijke groote 
kunstwerken moesten allerwegen worden aangelegd: 
dit was ook het geval in noordelijk Noor I-Holland. 

Aangemoedigd door een ceiiige jaren te vuren uitge
geven verslag v a n onderzoek lalstoen geleverd door 
den kapitein-ingenieur .1. P. de Hordes), naar de 
waarde en hot belang der schelpkalk iu verband met 
do aanwezige aanvraag eu behoefte en de reeds door 
mij genoemde struggle for life, bestudeerde ik de 
oude methode vau kalkhramlcii niet betrekking tot 
die wetenscliap[ien, waartoe cn voorzoover ik het 
daarin in dien tijd bad gebracht. 

Het resultaat daarvan was, dat in het jaar I8G0 
door mij eeue uitvinding wenl gedaan , waarvoor mij 
octrooi werd verleend, namelijk voor verbeterde schelp
kalk-hoogovens , welke ovens tegenwoordig iu ons 
land overal in gebruik zijn; ito oinlorwetsche kalk
ovens, men ziet zo bijna niet meer; wolk eene ver
andering in 20 jaren tijds! De reden hiervan ligt 
voor de hand, daar de tegenwoordige kalkovens veel 
minder brandstof behoeven en het product, de kalk, 
oneindig vee] beter is dan do vroegere schelpkalk, 
welk laatste door een scheikundig onderzoek door 
professor Gunning in ISUO werd geconstateerd, terwijl 
nu, na eenige jaren van gebruik , er honderden met-
selaai-s ziju, die de buitengewone voortreffelijkheid 
der schelpkalk uit de nieuwe ovens weten te waar-

deeren. 
Voor do tras was die tijd ook een tijdstip van 

belang; vroeger, toen op den invoer van gemalen 
tras een vrij hoog invoerrecht bestoud , werd er geen 
gemalen tras van buiten ingevoerd. 

He waarlijk echte, goede tufsteen werd toen in 
Nederland gemalen : bedrug kwam (oou nog zeer wei
nig voor; trouwens men wist nog zoo geen surro
gaat; de wilde of Brohler bergtiu» was toon in ont> 
land nog niet of weinig bekend. Zoodra echter 
werd bet invoerrecht op gemalen tras afgeschaft, ot 
de laveer van in Duitschland a a n de groeve gemalen 
tras in Nederland nam een aanvang Zulks was te 
verwachten, want om verschillende redenen kou men 
daar goedkoo|>or de tufsteen malen, dim deze 
naar Hollnud zenden en alhier malen. Spoedig eob> 
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ter bleek nu, dat de vrije invoer van gemalen tins 
niet alleen de gelegen beid tlaartiHi, doch zelfs op 
zeer groote schaal, tot vervalsching had opengesteld ; 
het was toen nog eene vervalsching: \ gemalen 
tras en i / a bergtras dooi- elkander, vervolgens ' / s ge
malen tras en */« bergtras; ook dit laatste leverde 
nog een te gebruiken materiaal; maar weer later, 
bedeotendage is het zoover, dat er volle ladin
gen enkel wilde of zoogenaamd gezifte bergtras voor 
goede gemalen tufsteentras in den handel wordt 
gebracht. 

Wij moeten het, helaas, met schaamte zeggen, 
op groote werken wordt dergelijke bergtras geleverd 
en door onze Nederlandsche ingenieurs en architec
ten goedgekeunl. 

Toen nu in de dagen na dc afschaffing der in
voerrechten de kwaliteit der tras verminderde, werd 
er door of vanwege het liijk eene bepaling gemaakt, 
dat de voor de spoorweg- en andere werken benoo
digde tras moest zijn inlundscli gemalen met Certifi
caat van oorsprong. In (lie dagen was ik leverancier 
voor al de benoodigde schelpkalk en tras voor de 
ipoorwcgwerken, van Nleuwediep tot Amsterdam, 
en ik moest mij mede aan die bepaling onderwerpen. 

Alz.ro stichtte ik in het jaar 1 863 een stoom-tros
molen , en heb met het meeste genoegen voor mij zelf, 
dat der aannemers en bovenal tot genoegen der 
heeren ingenieurs daarmede gewerkt. Eeti nog groo
ter genoegen echter kan het zijn voor een welgezind 
fabrikant en leverancier, als men na jaren geleden 
kan constatccren — en de geschiedenis levert het tast
baarst bewijs van dankbaarheid voor eerlijkheid en 
trouw — dat , toen in liet afgeloopen jaar moest wor
den overgegaan tot vergrooting nn uitbreiding van 
het station te Alkmaar, en daarvoor een gedeelte der 
metselwerken, in 1868 vei vaardigd, moest worden 
gesloopt, het abtoen bleek boe voortreffelijk het 
daarvoor geleverd materiaal was geweest; n.l . men 
kon bijna geen steen van tien ander krijgen en de 
fundamenten konden alleen aan stukken worden ge
sloopt, geen steen was daarvan heel af te sloopen. 
Zie! dat levert een dankbare gedachte èn voor den 
leverancier èn voor den ingenieur. 

Hoe geheel enden is het, belaas, in de laatste jaren 
geworden; het schijnt als wordt er Op voortreffelijk
heid van kalk en tras vooral niet meer gelet en of 
bij den tegen woord igen ingenieur en architect meer 
wonlt gezien op wat schoon is in de bouwkunst dan 
op oud-Hollandselie deugd. Ontegenzeglijk gaat 
de bouwkunst vooruit wat haar uiterlijk betreft; wat 
de waardeering der grondstoffen aangaat, schijnt zij 
intusschen achteruit te gaan. l ie t ware te wenschen, 
dat er voor den jeugdigen ingenieur ook een cursus 
voor practised onderwijs iu de kennis van het mate
riaal bestond, vooral voor kalk en tras, want bet 
is betreurenswaardig , boe weinig tegenwoordig daarop 
wordt gelet. De waarde van het zoo uitmuntend 
Hollandsch fabrikaat schelpkalk, met al zijn meer 
hydraulische en andere voortreffelijke eigenschappen, 
wordt dOOT den ingenieur bijna niet meer erkend en 
het fabrikaat zelf niet meer voorgeschreven. 

Dc bu it en landsche steeirknlk , oneindig veel minder 
van kwaliteit, doch eenigszins goedkooper, wordt 
meestal voorgeschreven of haar gebruik vergund. 

De tras, men vergenoegt zich met een materiaal 
dat op tras gelijkt, doch heter ware het dat men 
eenvoudig goed scherp zand iu de kalk liet mengen, 
dan die zoogenaamde wilde of bergtras, want waar
l i jk , de ondei •vinding bewijst, laatstgenoemd surro
gaat, bet doet aan het metselwerk meer kwaad dan 
goed. Voor het nieerendeel uit vulkanische puimstot 
bestaande, maakt het dat de specie, al is ze eenige 
jaren oud, door hare poreositeit water opslurpt, 
daarna bevriest en alles stuk moet en uitpuilt , terwijl 
belet wordt door de vermenging dezer vreemde be-

•tanddeeten, dat er de noodige scheikundige werking 
in de metselspecie na het metselen plaats hebbe. 
Mocht nu somtijds iemand willen zeggen: »bet is 
zoo erg niet als die man beweert", welnu, ik durf 
zeggen: niemand weet en kan beter weten wat Op 
dit terrein geschiedt dan ik. Van mijn jeugd af ben 
ik in het vak van bouwkunde en bouwkundige leverantie 
grootgebracht; zoo menigmaal heb ik het buitenland 
en overal, waar de steengroeven enz. waren, bezocht 
en met het oog van een onderzoekend belangstellende 
waargenomen, en 20 jaren ben ik als zoodanig han
delaar en fabrikant geweest; maar laat ik u de zaak 
aan alle kanten doen zien, en wie lust heeft ertegen 
op te komen, ik ben bereid hem te ontvangen. 

Het is i-eeds eenige jaren geleden , toen een reiziger 
mij gemalen tras kwam aanbieden voor een prijs veel 
minder dan de ongemaleii tufsteen aan inkoop kost; 
de man wist niet, dat ik van alles minstens zoo goed 
als hij op de hoogte was; ik bood hem dien prijs, 
mits hij mij dan de tras ongemalen aau tufsteen 
zou willen leveren, dan kon hij voor zijn principaal 
de kusten van malen behouden. Neen! dat ging niet, 
ik moest ze gemalen ontvangen. Ik zeide hem: »u 
meent, ze gezift ontvangen, want gemalen behoeft 
tie bergtras niet." — i N u ! dan weet u er alles van" 
was het antwoord, en bij erkende. «Maar mijnheer! 
zeide de reiziger, dat doet er niet toe, ik lever u 
de tras op naald proef, en wat kan het dan u aan
gaan, als ze maar wordt goedgekeurd T* — nNeen, 

mijnheel , zeide i k , ik kan er niet toe besluiten om 
op deze wijze voor bedrieger te spelen." — oGij 
hebt gelijk mijnheer, was het wederantwoord, op 
die wijze blijft i i de eer en dc gedachte bi j , dat ge 
eerlijk wilt handelen; daarmee kunt ge u tevreden
stellen, maar kunt ge er ook van eten?" 

Intusschen steekt een ander het geld in den zak, 
en waarlijk, zoo is ' t , want indien ik de tras aan
bied bij een aannemer, dan ben ik meest altijd te 
hoog; .il -tel ik den prijs zoo laag dat er inderdaad 
geen stuiver vrij geld aan een hektoliter is te ver
dienen, dan ben ik dikwijls nog een kwartgulden te 
boog, en wanneer ik dan zeg: »ja, maar dan krijgt 
ge geen gemalen tufsteentras, maar gezifte of mis
schien ook gemalen wilde bergtras", dan ontvang ik 
in deu regel tot antwoord: »dat gaat mij niet aan, 
al- ze maar aan de naaldproet voldoet en wordt 
goedgekeurd." 

Die ongelukkige, over ons land zooveel bedrog 
brengende nnaldproef, wat beduidt zij toch ? Dc 

bergtras is een zeer pprense watevopsnigendc stof, 
die wanneer zij inet kalk is vermengd, al sjwedig 
eenige opzuiging eu bedrieglijke verharding doet 
waarnemen; scheikundige werking echter, rersteé-
ning, is het niet. 

Maar vraagt ge mi j : wat moet ik dan doen om 
de goede van tic kwade tras te herkennen f Welnu! 
ik zal doen wat ik kan. Om op een vertrouwbare 
scheikundige proef te wijzen, kan ik niet , ik 
weet het niet, ik twijfel zelfs of er door een schei
kundige werkelijk eeu vertrouwbare scheikundige 
proef te leveren is; de tufsteen toch 'is een vulka
nisch product; ook de bergtras, ze beeft veel, zeer 
veel overeenkomst, men zou haast kunnen onder
stellen: ide bergtras is de verweerde, verstoven t y -

steen- en puimstoenst.il". Hoe kan men nu deze zoo 
nauwverwaiite stoffen scheikundig haar waarde toe 
kennen ? 

Het geoefend oog,' de ondervinding.' Zooals een 
graanhandelaar de hand in een graanzak steekt en 
u de juiste waarde van bet graan vertelt, zoo kan 
ook een geoefend man van ondervinding weldra de echte 
van de valsche tras herkennen; maar ook dit is een 
gave die moeilijk is te beschrijven , moeilijk te leeren. 
Toch is er iets, dat ik meen veilig te kunnen aan
bevelen en stellig oneindig beter is als de naaldproef, 

en ze is door elk eenigszins ontwikkeld man te volgen, 
te begrijpen: de tras gemalen van zuiver Ander-
nachsche tufsteen weegt 02 tot 95 kilo per hekto
li ter; de bergtras is belangrijk lichter in nicht, de 
beste vau haar soort weegt maar 82 tot 85 kilo per 
hektoliter. 

Men neme nu een stuk tufsteen, het is spoedig 
te kennen en te erkennen wat waarlijk tufsteen is ; 
men stamps dat iu een gewonen vijzel zoo lijn men 
het krijgen kan en vergelijke daarmee de aangeboden 
gemalen tras; vervolgens neme uien een hektoliter 
droge gemalen tras, zet het op de schaal, en wanneer 
het 't bovengemelde wicht niet heeft en de stof niet 
overeenkomt met het self gestampte, men keure de 
tras gerust af. Om nu de knoeierij net beigtrns 
hiertegen toch vol te houden gaat moeilijk, men 
kan de bergtras niet op wicht krijgen; natmaken 
helpt niet, want dan wordt ze nog lichter doordat ze 
tc rul en te luchtig in de maat valt , eu op eene 
andere manier de wilde tras te verzwaren, gnat ook 
niet, want er is te Hrohl nog geen surrogaat aan
wezig om het daaraan toe te voegen; het zou ook 
te veel kosten opleveren. Als men ze in Holland 
door zwaar blauw zand zou vervalschen, zou eerstens 
gemakkelijk genoeg tc herkennen zijn, ea ik geloof, 
men zou er toch moeilijk het vereischte wicht door 
krijgen. Wanneer men d u op bovengemelde wijze te 
werk gaat, weet ik geen middel, waardoor men u 
zou verschalken. 

Ik eindig met het verzoek aau alle heeren inge
nieurs eu architecten en bouwkundigen in het a l 
gemeen: bepn>ef wat ge kunt, het Iwilrieglijk sur
rogaat voor tufsteentras zooveel mogelijk le weren, 
ge zult er voor u zelf het aangename gevolg van 
ondervinden goed werk te erlangen; ge zult een 
verderflijken bedroghandel helpen moeilik maken, 
den eei lijken fabrikant of leverancier steunen in zijn 
eerlijk bedrijf. 

Ik heb de eer te zijn 
W . F . S T O E L , 

Fabrikant en koopman, te Alkmaar. 

Aankondigingen van AaiihesUMliiigfii. 

Maandag, 1 Maart. 
Lrlden, te 12 uren, door burg. en vveth.: hel makui 

vau een gang hij bet schoolgel w inde Gortestniat, inet 
aanhoorende werken. Inl. bij den geuieeiitearchitect. 

tmslerdam, le 12 uren, door burgen weth.: Int 
leveren vau 21)00 houten wisselbakken, met ijzer beslagen, 
eu houten deksels, ten behoeve van den Stadsreiniging-
dienst 

- -Ilage, te 1 uur, door burg. en vveth.: het vervaar
digen en leveren van gegoten-ijzeren buiten met hulp
stukken, ten liehoeve van de duin waterleiding. 

'•-Hage, te 1 uur. door het ministerie van justitie: 
het oprichten van eeu gel>oiiw voor het kantongerecht te 
(limoen. Iul. bij deu ingenieur-architect voor de gevan
genissen enz. ,1. F. Metzelaar, te "s-Hage. Raming / 13,300 

vinsirrdam . Ie 2 uren, door den makelaar Herin, de 
Koer, in de Nieuwe Uerehijt: het makeu eeuer Imonierij 
•ip grimden buitendijks aau het IJ. ouder de gemeenten 
Nieiiweiidam en lïansdorp. 

Hrdum, te 2 uren. ten genieoiitehuize: het veratulcivn 
der inrichting van bet schoolgel>oiiw te Noi.rdw.ibie. 

Purmerende, door den architect II. I'. van dcu Aard
weg, ten kantore van .1. K. Hrilikman: bet Imuwen van 
eene verdieping np diens huis, voorgevel, winkelpui, liian-
sardekup enz. 

I t l i . i i . r i . door B. Hartog: het maken van een woon
huis te Ithetien. met de levering der materialen en ar-
heidslo, i i . 

Balsward. door het dijksbestuur van Wouseradeels-
Zuiderzeedijken, bij den secretaris ,1. Kmkcs: lo. het ver-
diejien door uitbaggering van een gedeelte dijkvaart, lang 
p. m. 2.140 M - benevens het vaarwater te lljippert, lang 
p. in. 710 M ; 2o. Int afbreken eu uitruimen met den 
aankleve van dien. van .le bestaande KooitiIle en bet 
daarvoor in de plaats bouwen vau een vaste houten brug 
met 3 doorvaartsopeningen over de Zeedijksvaart ; 3n. ver
nieuwing van stekken enz. en het verven van de huizin
gen iu Knimhoi'iie, d.' •••• 

Illnadag, a Maarl 
Hoorn. Ie 11 ureu. .Inm ihjkgra.il en heemraden vau 

Dreehterlan.h in de Hoele: de levering van 2000 ND grint, 
473 M J klinkcrpuin. 233.000 Wualstraatklinkcrs en 371 
ND zand. 

tmatrrdam. te 12 uren, op het bureau van dijn 
Noonler-l-eguieerpnlder • het hardmaken der wegen en 
dijken van deu (Milder. 

Warrdrn, te 12 uren. donr het bestuur van den pol-
dor Snel eu het waterschap l'olaiien, ill de Stadsherberg: 
bet maken der geitouwen en verdere inrichtingen voor 
een (>• -lichten st.ntiow.itergema.il op den voet vau den 
bt'sinau.ifii windmolen. 

Leeuwarden te 1 uur, door het ministerie van wa-
Imilssl l l l l l , aan het gebouw van bet prov. bestuur i het 
vernieuwen van de iiuul regels in de Itijks-biiiteuhaven tc 
Tacozijl. Raming ƒ10.000. 

aramees, te 2 uren, iu de bestuarskanMr van het 
Ceiitnialgehonw; eeuige herstellingen eu vernieuwingen 
aan dit gelmuw. 

( .urredi jk. hij J. I'. Sjollema: eene vertimmering van 
zijn koopman*- en winkelhuis. Inl. bij deu architect N . 
Knuist ra, aldaar. 

Leeuwarden, door den architect II, II. Kramer: het 
afbreken van perceel l i 838, aan den boek der Waeze, 
eu aldaar bouwen van kantoren met bovenwoning, voor 
likening van Gebr. Mispelblom lieijer. 

VV senadag. a Maart. 
'»-lluge, (>> 11 ureu. doorliet ministerie van waterst. 

enz,: het voltooien van het bjnpad langs den linkeroever 
vau het Zwarte wat er, door verlenging van hel bestaande 
gedeelte van LOW M, beneden de grensscheiding tUMCagU 
de gemeenten Zw.dl.'ikei-spel en Genei uuidcti, nf liet te-. 

gen woon lig benedeneinde, tot de haven van (ieneuiuiib-n. 
Itamiiig /'3420: 2o. hel maken vau zuilenhazaltglooüng 
tegen hét buitetibeloop der bedijking langs den linker
oever der Nieiiwe-Merw.ile ouder de geul te Werken
dam. Itamiiig /'33.300; So. het vernieuwen vau een ge
deelte der oeververdediging langs den linkeroever vau tien 
G.di Ierse he-l.lse|. ti.ssehcu den hoofildam en de schipbrug 
te WesterviMirt. Ruining ƒ2580. 

Twellaa , te 11 uren. door bet gemeentebestuur van 
Voorst; de levering van n. in. 1750 stère riviergrint. 

Lelden , te 12 uren. door dijkgraaf eu hoogheemraden 
van Rijnland: het éénjarig onderhoud vau de sluizen, 
bruggen eu war liters woningen langs deu Rijn. eu het 
gebouw voor waarnemingen t>' Out le-Wetering. 

'tt-Magt*, te 12 uren. door bet ministerie vau water
staat, teu dienste der Staatss| mor wogen: het maken van 
eene Ins-cn-litaduirjchting in de spmrweghaven van bet 
goederenstati.nl te Fijenoord. Iul. bij den waarnemend 
eerstaanw. ingenieur te ltotterdam. Itamiiig / 130.000. 

Ku i l c nl it tn . te L uur, door burg. en weth.: lo. bet 
bouwen vau eeue school aau de Hrie-Vrioudenstraat. Inl. 
aan het Timmerhuis; 2o. het bouwen van eeu varkens-
slachthuis met hij behoorende gebouwen. o| u nabij den 
Hoogen lioezem gelegen terrein, lid. aan het Timmerhuis. 

" m i k , te I uur. donr het gemeentebest.: het maken 
van een vasten luifel enz. bij bet waaggelmiiw. 

Henaldum . te 2 uren, dnor bet gemeentebestuur van 
Meuald adeel: bet stukadoorwerk van de 11 openbare 
scholen en .nidor wijzers woningen, alsmede vau liet ge
meentehuis, voor 3 jaren. 

Kralingen, te 2 uren. donr den architect J. D. Labots: 
bet IHHIWI'II eener villa iu het park Houiiig.'ll. 

Mt It* werd. te 4 uifii. door keikv.mgdeii.Ier Herv. gem., 
hij .1. Guaikoina: bet doen van heistellingen aau- eu bet 
bepleisteren van bet kerkgeh.iuw aldaar. Iul. bij A. 
Woldeiidorp. te Ouden leudaiii. 

Mncek , le 4 uren. door den architect .1. I'. Hogeinlijk: 
het bouwen van eene woning bij het Stadsmagaziju over 
de vischmarkt, aldaar. 

Wlldcrvank , te 7 uren, door het best ' der Eerste 
lir.iningerTramwegiiiaatscha|ipij. iu het Statinnskofliebut-: 
li>. Int bouwen va ne loods met stalling en kneehts-
woningeii te Stadskanaal: 2". eenige veitiintneiing aan 
het tot kant.»)!' besten ide geitouw te Veendatn. 

Kettcrdami bet vernieuwen van de brug en bet h-r-
stelleu van de 30 eerste ixuveelen Gniiveriiostraat. zijde 
Kruiskade. 

Oaltrcnaplaal , dnor bet gemeentebestuur : de levering 
van p. in. 600 NP gewasscheu grint. 

Ilardckenokcrke, door hel gemeentebestuur: de 
[-•vering viiti 150 VP grint. 

Danderdag. 10 Haart. 
«elf t . le 12 ureu. door den directeur dei' artill rie-

Slupel- en consliiictieiiiagazijiieii: de levering vnn ÏOO.DOO 
KG l»»d in staven. 

tiiirralaart te 12 uren, donr den aivhitect ('. van 
Roek. in het llntel-Müller: het houwen vau een hoeren
huis, 

Haarlem, te 12", uren. door den architect II l ' . vau 
den Aardweg (voor rekening vau t l . A. Kldering. teOver-
veen), in het lintei Linu d't >r: het houwen van eene 
\ ill.*, inet bijheb-mi-oude «verken te Overveen. 

Zierikzee, te 1 uur. door het dagelijks, b bestuur vau 
bet waterschap Schouwen, aau 'sl.an.fs kamer: lo. het 
leveren en aau deu oever van het waterschap verwerken 
van 3050 icheepstons stortsteen; Uo. b i l leveren van 1945 
M : t iHi'lerli'iiiilsgrinl. 

l ' t reeht , tc 2 uren. door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau bet centnialbureaii: het leg
gen en wijzigen van sporen eu wissels eu het verrichten 
van eenige andere werkzaamheden, teil behoeve van do 
uitbreiding van het station Ven In". 

Mtad-Wminrn, te 2 uren. door burg. eu weth.: het 
Imuwen van eeu post- eu telegraafkantoor met directeurs
woning, aldaar, Aanw. vau 9 —12 uren. 

Vraede, te 2 uren. door deu kerker.ml der Fvaug.-
Luthersohe gemeente, bij A. J. de Meester; het vergrooten 
vau de school dier gemeente. 

Haarlem, te 2 uren, door bet ge meen tellest uur: het 
maken van eene brug over het te vergraven gedeelte 
Niiigolgmcht vimr de Zijlstraat; het dampen van een ge
deelte Singelgracht; het doorgraven van de Loidsche-
vaarl in verbinding met de Kinilerliiiis-singelgracht: het 
maken rui riolen en schoeiingen eu het wegbreken van 
de oude Ziilbrug met de 2 steenen bruggen in den Zijl-
singelweg aldaar. Raming ƒ 37.000. 

Vrijdag. I I Maart. 
Dordrecht, te 11 uren. door het polderbestuur van 

Nieuw-lloiiaveutura. hij Zalm, het opruimen van een 
dubbelen Imuteii duiker en het te dier plaatse Imuwen 
van een steenen heul. nabij deu korenmolen te Putters-
hoek. Inl. bij den fahricklaii.huctcr II. Reljecs, te Put-
lershnek. 

Wlllcmaaord. te 11 uren. door bet Kon. instituut v.mr 
de marine: lo. het Imuwen vau een gymnastiek- en 
scherm lokaal, tevens tuigzaal: 2o. het bouwen van eene 
afzonderlijke keuken. Aanw. 0 en 10 Maart, te 10 uren. 

Xwalle, te 12 uren. door het pmv. bestuur: het on
derhouden van de gehouwen van het pmv. bestuur te 
Zwolle, ged. '81 en '82. Raming ƒ2720. 

'•-Ilage, te 1 uur. door liet ministerie van waterst. 
enz.: lo. bet onderhouden van- en bet doen vau eeuige 
herstellingen aan bel Hijks]mstkant>mr te Zwolle, BttL 81. 
'82 eu '83. anw. 7 Maart, te U uivn. Raming ƒ «80 : 2a. 
Idem idem aan bet Ui|ksjKwtkant.mr en direc tours woning 
Ie Kampen, ged, 81.' 82 en Ü& Raining /IMMI; 3n. het 
leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en opslaan van 
palen en schonrpalou. teu behoeve van de Rijkstelegraaf. 
VOOT den dienst '82. 

Leeuwarden. te 1 uur. door het prov. bestuur: het 
verlieteren van het afvoerkanaal van het liergumeriiieer 
naar de Nieuwe Zwemmer, niet bijliehoorende kunstwer
ken. Aanw. 8 Maart, te 10'/, uren.'Raming ƒ 371.850. 

M|ul« , te 1 uur, in het gehnuw der ('hr. •ehooL iu tb' 
Dinsdagstraat: het bouwen van een nieuw schoollokaal, 
aldaar. Aanw. 7 Maart, te 12 uren. 

Baarland, donr het gem.fiitebestuur: de levering van 
fSO NP oiiderhoudsgrint. 

Zaterdag, 11 Maart. 
Wrldum. te 11 uren, door het gemeentebestuur van 

Hiarderadeel: de levering van 1400 M J gewasscheu rivier-
grmt. 

'••Hage. te 12 uren. door den architect II. Wesstra Jr., 
iu het Zuidhnllandsch Koffiehuis: het bouwen vaneen 
heerenhuis, achter de Javastniat. aldaar. Aanw. II Maart, 
te 11 uren. 

Iltiorn, door den aivhitect | . l . Hijviiets(!/.., in het I'ark : 
het bouwen van een |iakhuis aau de Leliestraat, aldaar. 

Maandag, IS Maarl. 
Maastricht, te 10 uren, tloor het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw vau het pmv. hestuur: lo. 
het verbreeden en verleggen van een gedeelte van het 
kanaal ven Luik naar Maastricht, met brug en andere 
bijkomende werken, te Maastricht. Aanw, 8 en 10 Maart. 
Raming f40.000; 2o. bet maken vau paahvgelwerk met 
•tttmgfnoiiiig langs de kanaaIImorden der Zuid-Willems. 
vaart boven sluis no. 10. in de gemeente Weert. Aanw. 
10 Maart. Raming ƒ0800. 

Amatecdani. te 1 uur. in het koloniaal etablissement: 
het onderhouden van- cn de herstellingen aan dit gebouw 
eu aanhoorigheden. ged. '81, '82 en '83. Aanw. 7 Maart, 
van V—12 ure». Raming ƒ4135. 

Alkmaar , te 1 uur. teu kantore van de gasfabriek; 
de levering iu '81 vau 36,000 HL. gaskolen, voor de fa
briek te Alkmaar eu die te Purmerende. 

ninnumageent, door den burgemeester van Dantuma
deel: do levering van 000 Stère riviergrint. 

Dlmtdag, M Maart. 
lior.lret l i l . te 11 uren, bij J. (.'. van der Horst: het 

doen van peilingen en het verrichten vau gniiidlmringeii 
in bet Hollandsch Diep. nabij Moerdijk. Raining ƒ 3500. 

l lu i i rn . te i uur, iu het 1'ark: bet herhouwen der 
groote kerk met toren aldaar. Inl. bij den architect-inge
nieur C. Muijsken, te Amsterdam. 

l'treeht,' te 2 uren, door de maatschappij tot espl. 
van Staatssprmr wogen, aau het een trial bureau : tiet maken 

I van bestratingen en hegriiitiiigou ten behoeve vau de 
! uitbreiding van het statinnsemplacement Veiilm. Aauw, 
; 8 Maart, te 12 uren. 

II Inner brug , te 2 ' , uren, tloor het gemeentebest. van 
Diemeii. in De Reiger: het bouwen vun eeu iMardeiistal 

i eu koetshuis bij de dokterswoning en het oplioogen vau 

het terrein euz., mndom bet raadhuis en de dokterswo
ning Ie (liemeii. 

Worniidag, I A Maart. 
'n-llage. te t l ureu. door het ministerie van water

staat enz.: het opruimen van een in de Waal, Imven 
Hriiten, aan deu linkeroever, tusschen de kilinneterraaieti 
44 eu 45. gezonken vaartuig. Aanw. 12 Maart. 

Pttarlngaal. te 11 uren, door het |mlderbestuur van 
de Al brands waard, in het koffiehuis: ln. het leveren, stel
len en in giM-de werking opleveren van eene directwer-
kendc lievelceiilrifiigaajpniiip-machiiie. stoomketel cn aan-
h.mren ; 2o. het maken van een gelmuw voor het plaatsen 
dezer werktuigen en aanhuoren. Iul. bij deu aivhitect .1. 
Paul. te Zevenhuizen. Aanw. 10 Maart, te II uren. 

IIage, le ll uren. dn ir het ministerie vau water
staat enz., teu dienste der Staatsspoorw.: het maken van 
gebouwen en eenige andere werken op de stations (lo-
rinclieui. Schotdeuren. I rdam. Reist, Wadetmijen, Tiel 
eu Kcbteld, ten behoeve vau tien spoorweg 11 n .li ••• lit — 
Kist. Iul. hij den eerstaanw. ingenieur te Gorinchem. 
Aanw. 8 Maart, te U uren. Riming /3uOK00. 

tt recht, te 12'/, nren, dOOT de directie der Nederl. 
Rijnsp H irwt'gmaatscbappij: de leveriug van magazijiis-
g.M 'deren. 

Ijeldre» . Ie 1 uur. ten raadhuize: het maken der 
aan It baan met kunstwerken, bet g.-det'ltelijk begrinteu 
en bestraten eu het éêiijai ig onderhoud van dcu weg 
tusschen deu prov. weg vau (leldrop over Mierloo naar 
Hehuiiiid. ouder de gemeente lieldrnp eu den overweg 
van den Staatsspoorweg van Kindhoven naar Helmond, 
bij bet station Nueneii-Tongelre. ter lengte van 3203 M. 

Vli.lrei Ui te u ureu. doorliet bestuur van het water
schap Horde bedijking, in het logement van W. A. 
Siioeck : bet levereu der grint en sintels voor de wegen. 

I'itiitlrnl.is 17 Haart. 
'a-Hasrh. te 10 uren. door burg. SU weth.: lo. het 

maken van eeue keei-sblis ann den uioiid der haven, .-nz. 
Raming /IÏ2.500; 2<». het houwen van eene uitwatering-
sluis met tlimrlaatbrug. en eeue omlegging van de Hommel 
nabij de Vnghterpoort. Itamiiig ƒ104.200. Aauw. 10 eu 
12 Maart, Ie I) uren. 

n-Hage, Ie 12 uren. door het ministerie van koloniën: 
de leveling vau deu metalen bovenbouw van 2 bruggen 
en 10 draaischijven, teu dienste der burgerlijke openbare 
werken iu Ne.l.-ludié. 

AlkuiMiic, te 12 uren, donr dijkgraaf en hoogheem
raden van den II Ishosscho en Hun tot Hellen, in He 
Toelast: het éénjarig onderhoud van de llundsbossche 
zeewering, eu eenige binnenwerken. 

Ilellevaeululti, te 12 uren. dOOT burg. eu weth.: het 
wijzigen vau deu t.>egaug naar de beslaimde vnctpadhrug, 
langs den Oostlieer, Aanw. 10 Maart, te 12 uren. 

iruliem. le I uur, ten kantore der geiiieentegasfabriek : 
het verlengen van den bestaauden strekdam iu den Neder-
Rijn. Imven de stad. achter de voormalige ijzergieterij. 
Aauw. 11 Maart, te 11 uren. 

Haarlem, te _'i , ureu. door bet ministerie vau wa
tertaal en/., aan het gehnuw van het pmv. bestuur: 
het aanleggen van werken t< >t verdediging van het strand 
benoorden Petten. Aanw. 12 Maart. Raming ƒ77.000. 

Newae*. te 3 uien, dOOT bet bestuur der waterkeering 
van der cal. polder Nieuwc-Neuz iu Het Nederlandsen 
Logement: het makeu vau werken tot verdediging van 
den oever van den polder. 

Vrijdag, IM Maart, 
Middelburg, to 10 men. door het ministerie van wa

terstaat enz... aau bet gelmuw van het prov. bestuur; 
het verluiogen van deu westhavendam te Ilansweert. 
Aauw. 12 eu 14 Maart. Raming ƒ 4250. 

Uranlngen, te 12 ureu. donr het ministerie van wa
terstaat enz,, aau het gehnuw van het pmv. bestuur: 
het driejarig onderhoud vau deu Hollarddijk en van de 
landpunt Reide. (1 Mei '81—80 April '841. Aanw. 11 Maarl. 
Raming ƒ5145 por jaar. 

Zwolle, te 12 uren, door her prov. hestuur: het ver-
lnNigi'ii van don zuidelijk.'ii kaïi.ial.hjk der Hedoinsvaart 
tusschen den l.uttei keifidijk eu Ane. Aauw. 10 Maart, 
te 12 ureu. 

Makkum. te 1 uur, door het dijksbestuur van Vijf-
dcclen-Zccdijkon-liuitoiidijks, in l>e Prins: de gewone 
jaarlijkse! ie onderhoudswerken bij genoemde zeedijken 
neetssiiili i, en het vnrkloon van lepsraeeien beiea, itêen-
zettt'ii en Uitvullen. Aanw. en inl. 15 Maart, tloor den 
opzichter .1. R. Posthuma. 

Zaterdag. 11» Maart. 
H l.l I uin . bij den kerkvoogd II. <'. Visser: het bouwen 

eener pastorie, aldaar. Iul. hij deu architect A. van der 
Meer. te Harlingen. Aanw. 15 Maart, te 11 ureu. 

Maandag, 11 Maart. 
*iii-tiTil,.m , te 12 uren, door het bestuur van het 

(iemmtschap »Nnorlhev', gevestigd te Veiir nabij Voor
schoten, hij .1. l i . Silleïn, lleerengracht 478: het Imuwen 
van eeu kostschool, op het landgoed »Noorthey". nabij 
Voorst 'boten. Aanw. 7 Maart, te 11 uren. 

Hein, te .'( uren. teu kantore der geiiieentegasfabriek : 
de levering van ongeveer 02.000 HL. Kng. gaskolen. 

Ulnfdag . 11 Maart. 
Uemert . te 2 uren, door de lirma J. T. Printen, bij A. 

(Virstent: het bouwen eener stoomweverij en annexe gp-
bonwcii, ter grootte van p. IIL 1U00 M 1 . bil. hij den 
architect NI. Divesen. te Helmond. Aanw. te 11 uren. 

Haenitdag . 13 Maart 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van water

staat enz.: lo. het maken vau 3 dwaiskrihlieu langs deu 
rechteroever vau den Hoven-Rijn voor de Hij landsche 
Waard, tusschen de kilometerraaien 7 eu 8. Aanw. 11) 
Maart. Ranting ƒ10.1170; 2o. bet gedeeltelijk afgraven eu 
weghaggeren van 2 griendplaton. tot nnmialiseeniig van 
de Waal .«uier Nieuwaal igein. Hameren), tusschen de 
kilometerraaien 82 en 83 der herziene riviorkaart. Aanw. 
IU Maart. Raming j 10.500. 

'a-llage, te 12 uivn. door het ministerie van water
staat enz., teinlieiiste tier Slaatss| wegen ; lo. het makeu 
van de iiinileeriiig v ' het h-mtilgebouw op het centiaal-
].ersoneiistation te Amsterdam, ten behoeve van den 
spoorweg Nie u wediep— Amsterdam. A.mw. 15 en 16 
Maart, te 11 uren. Raming ƒ360.000 ; 2o. het leveren van 
U0,000 grenen hou ten dwai-shggers, in 3 jierceelen. Ra
ming ƒ127.800. 

Vrijdag. » Maart. 
Middelburg, te 10 uren. dooi' het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw vau het prov. h.stuur : lo. 
het vernieuwen van 2 dukdalven iu de buitenhaven van 
het kanaal .l.M>r Zuid-Heveland te Ilansweert. Aanw. IU 
en 21 Maart. Raming /'37VO: het éénjarig onderhoud 
van eenige werken bij de Oude Hoeve, aan de noordkust 
van Schouwen. Aanw. Hl en 21 Maart. Raming ƒ 3580. 

lllnsdag, SS) Maart. 
Lcruwarden, te 1 uur, door het ministerie van wa

terstaat euz.. aan het gebouw van het pmv. bestuur: 
de voltooiing van de verbetering der iiooiiler zeewering 
te Harlingen. Aanw. 23 en 25 Nïaart. Raming ƒ5300. 

Weenitdag , «O Maart. 
'a-Hage, te 11 uren. d.mr het ministerie van waterst 

enz.: lo. het makeu van 2 dwarskrihben onder de ge
meente Hotsen (GeUerfaad), langs den linkeroever van 
den Ni-der-Hijn, tusschen de kilometerraaien 17 en 18. 
Aauw. 26 Maart. Raming ƒ4760: 2o. het verrichten van 
baggerwerk tot verbetering van de vaargeul in den Gel
derse he-1.1 sol. tusschen bet Katerveer en Zalk (Overijsel), 
tusschen tie kilometerraaien 101 en 105. Aanw. 26 Maart. 
Raming ƒ0.50 per M J . 

's-Hage, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatss[ioorwegen: het maken van 
wachterswotiingen van den spoorweg Gorinchem—Gelder-
malst'ii. Aanw. 22 en 23 Maart, te 11 uren. Raming 
ƒ 87.500. 

Denderdag, « 1 Maart. 
Haarlem, te l ' L uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gelmuw van het pmv. best.: het 
wegruimen van eeu wrak iu de haven van Terschelling. 

Vrijdag, 1 april. 
Arnhem, te 12 ureu, door bet ministerie van water

st,uit enz., aau bet gelmuw van bet pmv. bestuur: het 
bouwen van 00BC wacbtei-swoning op de terp by de 
Viiasseiische schutsluis op het Apeldoomsehe kanaal. 
Aanw. 24 en 26 Maart. Raming ƒ4100. 

Zaterdag, S April. 
hlumli-rt te 2 uren, door de rentmeester van het 

rentambt Niervaart, ten raadhuize: het doen van ver
nieuwingen en herstellingen san onderscheidene gebouwen 
ouder Kluudert. 

Afloop van Aanbestedingen. 

CalUnaalaat, 23 Fehr. de levering van 600 M 1 grint; 
miuste inschr. waren: voor Colijuspliiat, P. M. Visser, te 
Sliedrecht, ii ƒ1 .71 : voor Cats, J. de liaan, te Werkendam, 
ü ƒ1.85, beide per M». 

Ml.-Annanarschlc, 24 Febr.: het maken van eene 
steeneiivoeting, ter vervanging van het paal- en kistwerk, 
ter lengte vau 340 M.; ingek. 10 biljetten, als: 
It. II. de Hoer, tc Roptazijl, ƒ 15.064 
P. 1. Schaafsma, • Harlingen, » 12,880 
('. M. Dijkstra, » Cornwerd, » 12.265 
II. v. d. Zee, » Harlingen, i 1L«87 
K. .1. Siderius, » St.-Annupamcliie, „ 11.772 
K, R. Kuijiei-s, Harlingen, » 11.657 
II .1. lioetzer, i Oiidcbiltiijl, » 10,644 
D. L. Hoogkamp, • Follega, » 
A. S. Schaafsma, » Harlingen. » y.868 
H. L. Cusveller, • Staveren, * 0,867 
gegund. 

i; ran Ingen , 25 l'ebr.: het maken van paalheiingeti 
met aardtalud of steeustajielglooiingeii langs wegen en 
jaagpaden, iu 4 perc: 

lo. langs het kaïuial Groningen -Mensingeweer en 
Oiiderdendam—Fithuiien; ingekomen 11 bilj., als: 
H. J. Kroon Jz., te Groningen, f 6449 
J. II. Pot, » Stedum, l 5U35 
('. Huisman, * Onderdemiam. » 58'.l0 
F. .1. BTons, » Wagenborgen, » 5884 
H. Sijdses, . | .. „,-ii o l 5876 
T. Ros, • llcduin, i 5870 
F. Veldman. » Zeerijp, » 5827 
K. I. Dijkstra, l Kollum, - 5785 
A. .1. liemiingu, » ll.-.huu. • 5780 
II. Nieland, ) Warfum, » 5680 
J. Klippus » Ueduni, » 5620 

2o. langs hel kanaal van Gnuiingeu naar Stnmbiw; in
gekomen 11 bilj.. als : 
II. J. Kroon Jz.. te Groningen, ƒ B4ü3 
J. v. d. Berg, • Ulrum, i 8462 
J. 11. Pot, a Stedum, » 7^75 
II. Vogelzang, » Oldehove, • 7U37 
R. I. hijk.tr.., r Kollum, « 7829 
G Htiittiuga, • Zuid boni, > 77-34 
II. Nieland, » Warfum, » 7700 
II. Sijdses, n Faruisiiiu. I 7642 
E. .1. Brons, i Wagenborgen, i 7BM 
.1. Klippus, II liedutn, " 7334 
H. l-'nrmsinu, Grijpskerk, » 7364 
hij lnting aan laatstgenoemde gegund. 

8o. laugs het kanaal van Groningen naar Delf/ijl; in
gek. n 11 hilj., als: 
II. J. Krom .lz., te Groningen, ƒ 2497 
II. Nieland, » Warfum, i 2350 
II. Sijdses, n Kariiisiiiu. I 2324 
R. I. Hijkstra, • Kollum. * 2310 
T. Ros. • Itedum, - 2298 
J. Hemmes, • Fartiisum, » 2289 
F. Veldman, t Zeerijp, - 2250 
K. Niclan.l, .1 Wirdum, » 2244 
J, II. Pot, • Stedum, • 2175 
F. .). Brons, » Wagenborgen, » 2168 
J. Klippus, •> Ucduui. * 2165 

4n. aan het bovenpand van het Rei til iep; ingekomen 
10 bilj.. als: 
J. Klippus. te Bedum, ƒ 2400 
II. Vogelzang, i Oldehove, i 2287 
('. Huismun, > Onderdetidam. •• 2280 
11 Nieland, n Warfum, • 2270 
M. van Boersema, • Warfliuizen, • 2215 
H Sijdses <i Farmsuin, » 2182 
W. ( . de Vries, • Gnuiingen, » 2170 
R. I. Dijkstra, » Kollum. - 2135 
F. J. (Irons, • Wagenborgen, i 2072 
A. .1. Reiitiiugu, • Ucduui, i 2060 

'a-Hage, 26 Fehr.: het bouwen vau een heerenhuis aan 
den Stationsweg, onder beheer van .len architect II. 
Wesstra Jr,: ingek. 13 bilj., als: 
M. L. van Spanje, te 's-Hage, ƒ 20,200 
.1. C. Pietersen, » idem l 20,049 
A. Stigtcr, * idem l 19,700 
II. F. de liaan, i Scheveiiingen, « 19,680 
W. P. TeeOV/tSte, l 's-Hage, » 18,990 
Tom en Van Bergen Hene

gouwen, • idem » 18,884 
T. J. Mirande, » idem » 17,800. 
,1. 11 J. Restrée, idem « 17-800. 
I). Koek I-u J. Sclnffürli, » Scheveiiingen, » 17.767. 
W. F. Raasveld. » 's-Hage, » 17.700. 
J. L Wenles Jr., » idem » 17,250. 
F. L. Groene wegen, * idem » 17.150. 
Gebr. De Vos, . idem » 17,139.99 
gegund. 
Itamiiig i 20.500. 

Vsllmaraum , 26 Febr.: het bouwen eener school en 
oiiil-'rwijieiswoiiiiig tc- Zurich; gcgiuul aan den minsten 
insclir, IJ. Schuiinnans, u> Witmarsum, voor ƒ10,069. 

Amsterdam, 26 Febr.: het Imuwen van een koffiehuis 
met bovenwoning aan deStadhouderskaile 162; ingekomen 
13 bilj.; minste inschr. waren W. H. Knipper en J. Vree, 
te Amsterdam, voor /'23,947. 

VVealbapelle, 25 Fehr.: het afbreken der oude-en het 
bouwen eener nieuwe pastorie, onder beheer van den 
architect J. H. Haniiiuk, te Gives; ingek. 5 bilj., als: 
W. van Rnoijen, te Wesfltapelle, ƒ 8990 
A. Dekker, » idem <• 8827 
A. Haart, » Aagtekerke, » 87«5 
J. Dekker Jz., • Westkapelle, » 8716 
L. van Rooijen, » idem » 8511 

Aan deu laatste is het werk onder goedkeuring van het 
prov. college gegund. 

Mtaaeren, 26 Fehr.: voor het waterschap II. O. en A. Z.: 
10. 260 M. ilijksverhooging en steenglnniiiigaanlog met 

het verleggen van een steenen hoofd, lang 113.25 M.i 
a. arbeidsloon : 

W. 11. Mulder, te Hiiulel.mpen. ƒ10.864. 
b. van dt; daartoe beniwdigde 900 last brik: 

J. tie Jong. liirdaard. 200 I... ƒ 1192.50 
II. Flzinga, Workiim, 200 L. 1166,50 
II. de Boer, Hiiidelonpcn, 200 L. 1185. 
A. BoOPStrS, Leeuwarden, 150 L. 880. 
J. .1. Postma. V' iwouden. 100 I.. 579. 
P. Ferwerda, Drachten, 50 L. 801. 5.304. 

e. van de benoodigde 1575 L. zuilenb'azalt: 
Kl • i- en Van Liuibiirgh, Rottenlam, ƒ 14,474.25 

11. van de beii.MHligile 25 -ruit : 
G. R. v. d. Veen, Hindeloopen, 87.375 

Totaal ƒ.30,729.62* 
2o. het verhoogen en venwaren van 170 M. lengte zee

dijk aan en ten noorden van hat in '78 verhoogde ge
deelte tusschen Staveren en de Molkwerumersluis met 
het reconstriieereii der tegen dien dijk liggende steen
glooiing en bet maken van een steenen) inofd. lang 60 M , 
ter vervanging van het bestaande paalhoofd: 

a. van het arbeidsloon: 
A. F. Kuperus, Stavoren, ƒ5,191. 

b. van de benoodigde B50 last brik: 
II. Flzinga, Workiim, 250 L. ƒ 1471 
J. R. Kat. Hindeloopen, 200 I.. 1169. 
P. Kampman, Staveren, 50 I,. 282.50 
W. Glashouwers idem, 50 I„ 299,50 3,223. 

r. van de boimndjgde 1020 L. zuileuhaialt: 
Kloos en Van Limhurgh, Rotterdam, 9,373.80 

e*. vau de benoodigde 12 M : | grint: 
G. lï. v, d. V. ' . i i , Hindeloopen, 42. 

Totaal ƒ 17,829.80 
80. eenige kleine gewoon onderhoudswerken tusschen 

't Roode Klif en het hek benoorden Workum: 
C. K. Visser, Staveren ƒ 897, 

40. levering van 60 M* grint voor de rijwegen bezuiden 
en benoorden Staveren: 
G, R. v. d. Veen, te Staveren, ƒ 209.70 

5o. levering van 40 L. brik VOOT reserve: 
J. J. Postma, O' Veenwouden, ƒ 205.60 

Amsterdam, 26 Febr.: de levering aan de directie der 
marine van: 

lo. ongeveer 154 tons hock- en klinknageliizer en ge
walste platen; minste inschr. waren Hotz en Co., te Rot
terdam, voor ƒ 31,494.37. 

So. diverse dneksoorteu, iu 18 perceelen, als: 
l*rc. minste inschrijvers: 

I, 2,000 M. everdoek, P. II. Kaars Sypesteyu, ƒ 1,670 

2, 10,000 M. 
7 8,000 « 
9 10,000 • 

rpesteyn Jr., f 8.600 
Van Lefden & Dekker, 6,800 

idem 8,500 

1 karliloek, 
f 5,000 

4- 7.300 
5, 7,000 

10, 9,000 .. 1 
11, 7,000 1 1 
6, 8. I 1 zeildoek, 
6, 10,300 * » 

12, 10,000 » grauwdoek, 
13, 6,600 • * 

Allen te Krommen ie. 
(•reningen, 26 Febr 

idem 
P. A. Kaars Sypesteyn, 
Jan Schaap, 
Kaars Svpesteyn Jr., 
P .H. Kaars Syjiestevn, 
S. Planteydt, 

idem 
Vau l-eyden & Dekker, 

9,551 
8,800 

11,610 
H.8IHI 

11,120 
14.761 
12.500 
5,718 

bet bouwen vau eene liehuizing, 

en II. lloekzeuia; ingekomen 11 

te Groningen, ƒ 1896 
» Kollum, . 1775 
• Groningen, l 1683 
B idem -i 1665 
i> idem » 1661 
i) idem 1 1595 
* idem • 1565 
4 idem • 1545 
ii idem » 1495 
•• idem l 1490 
') idom 1333 

van de architect! 
biljetten, als: 
R. V. d. Lett. 
J. Ii. v. .1. Schaaf. 
J. de Vries 
T. Roelnnma, 
F. W. Wietsema, 
J. Haverman, 
J. [heling. 
H. G. de Vries, 
G. A. de Ruiter, 
I). S. Did.leiis 
T. M. .lelscmu, 
gegund. 

Haule rwUh, 26 Fehr.: het afbreken der oude- en het 
bouwen eener nieuwe pastorie voor de Herv. gemeente, 
onder beheer vun den architect A. Kooistra: ingekomen 
12 bib., als: 

te Donkerbroek. 
« Oosterwolde, 
" idein 
l Appelscha, 
i Hallum. 

Dreterp, 
ii Lippenhuizen 
• idem 

Drachten, 
l Lippenhui/en. 
» L'reterp, 
• Marum, 

het houwen 

P. J. Kramer, 
K. A. van Fs, 
J. Luitiug, 
II. T. Hoogeveen, 
F. L. Iliemstra. 
P. J. Vonk, 
L. T. v. d. Schaaf. 
S. de Roer, 
.1. T. van Manen. 
J. 11. van Fijck, 
D. J. Keiinuig. 
Y. Cuperus, 

• udelande, 28 

ƒ M N 
» 5860 
.» 5850 
» 5845 
I 5691 
I 5388 
I 5370 
I 5280 
.i 5190 
i 5175 
. 5048 

Febr.: school en 
im den architect J. overdekte speelplaats, ouder hebei1 

11. Hannink; ingek. 7 bilj., als: 
F. v. d. Heil, te Goes, ƒ 13,990 
A. J. A. Hoogvliet, i Haarland, » 13,843 
}. F. Tazolaar, • W.iffaartsdijk, . 18.025 
J. Rijnberg, » Filewoutsdijk, •• 12,998 
J. Koetze. I Oudelaude, » 12,950 
J. M. van t Veer, » idem » 12,900 
G. C. Zaaijer, » 's-Graveii]mlder, » 12,598 

Amsterdam, 28 Febr.; het verrichten van eenige her
stellingeu en vernieuwingen, lienevens bet onderhouden 
ged. 81. van de huizen, torens poorten enz.; ingekomen 
5 bib., als : 

W. Meijer, ƒ 14,498 
F. G. Degcnhardt, n 12.400 
.1. II Heijer Jr., » 11,986 
F. Slaap. « 11,750 
G. Woudt, I 11,599 

's-Hage, 28 Fehr.: de bouw vanJ60 woningen VOOT de 
arbeidende klasse, achter de Javastniat aldaar, ouder be
heer van den architect II. Wesstra Jr. aldaar; ingekomen 
19 bilj., als: 
.1. II. .1. Destree, te 's-Hage, 
J. Spreij, » Koudekerk. 
M. L. van Spanje, » 's-lhige, 
C. .1. van Vliet, • Oudsh-iorn. 
J. Verkoren, » Voorschoten. 
.1. Stellens ,t M. S. Wijnckcrs, » 's-Hage, 
A. Stigtor. 
W. F. Raasveldt, 
H. F. de liaan, 
W. P. Teeuwisse, 
I'. Meijers, 
W. A. G. Jansen, 
Gebr. [le Vos, 
T. J. Mirande. 
Tom eu Van liergen Hene

gouwen, 
A. C. Paanlekoopcr, 
D. Koek Si J. Sclufferli. 
F. M. Rood, 
(i. van Fssen, 
Gegund aan 1>. Koek eu J. Schilferli. te Schevingen. 
Ramiug ƒ 75,000 

Aduard. 28 Febr.: het bouwen van een woonhuis aid, 
onder beheer van den architect J. Kuipers; ingekomen 9 
bilj.. als: 

ƒ 5440 
* 5429 
* 5145 
I 4935 
» 4830 
• 4843 
I 48:13 
•• 4617 
* 4883 

A. W. Pijnakker. 
J. Vegter, 
R. Weenen. 
Wed. Westra, 
II. np., ,|. 
K Jonkman, 
J. Sipkens, 
ti. Iluizinga, 
D. Kooi, 
gegund. 
Ram mg 

(•ruilingen , 
trottoirbandei 

> idem 
• idem 
i Schcveniiigen. 
. VllaBo, 
) idem 
* Utrecht, 
» 's-llage, 
* idem 

• idem 
i idem 
i Scheveiiingen, 
» 's-Hage, 

idem 

te Kollum, 
i Aduard, 
* Fzinge. 
» Huren, 
» Dorkwerd, 
» Aduard, 
» Oldehove, 
» Zuidhoru, 
» idem 

ƒ MJMO 
- 87,558 
I 82.999 

K2.965 
« 82,787 
i 82.213 
" 82.200 
I 81,900 
" T'J.900 
n 79,890 
» 79,793 
» 79,326 
B 79,300 
» 77,980 

» 76,979 
» 74.270 
i 73,997 
. 71,900 
> 64,599 

I 4685 
28 Fehr: het leveren van 1200 M. lengte 

van Portland-eeuit'iitsieen; minste inschr. 
iiren Maidonald en luians, te Amsterdam, voor ƒ1993. 
Ciranlngen. 28 Fehr.: het afbreken van de daken eener 

behuizing, voorgevel enz., het maken van een voorgevel 
met winkelpui. Imvenwoningen, de benedenwoning ver
bouwen enz in de Guldenstraat, aldaar, onder beheer 
van de architecten K. & H. Hoekzema; ingek. 6 bilj., als: 
H, S. hiddens, • te Gmningen, ƒ 12,500 
G. A. de Ruiter. « idem -> 12,199 
K. Nlensingu, » idem » 11,800 
F. f ierkenWh, « idem • 11,160 
II. J. Meuge, » idem • 9,620 
II v. A Nap, » idem •• 9,400 
gegimtl. 

Amersfeert, 28 Febr.: dn levering van 300 M 1 rivier
grint; gegund aan T. Vermaak, te Utrecht, voor ƒ1165. 

K n o i t i i imur (onder Augustinusga), 28 Febr.: lo. het 
Imuwen van eene schutsluis met draaibrug; minste in
schrijver was J. I. Rakker, te Kollum, voor ƒ 13,483. 

2o. het bouwen van eene sluis wachterswoning met 
schuur; minste inschr. was J. G. vau der Veen, te Au-
gustinusga, voor /'3350. 

3o. het gedeeltelijk vernieuwen en herstellen van de 
vaste brug de AugustinusgiListertüie; minste inschr. was 
J. Ros. te Twijzel, voor ƒ589. 

Utrecht, l Maart: het leveren van onwendbare punt-
stukkeu vau gegoten staal, ten behoeve van dc Staats
spoorwegen, in twee perceelen; ingek. 7 bilj. benevons 
een van onwaarde. 

le perceel. 
puntstukken 1 

F. Knipp, te Essen, 

Union Actien-Gesellschaft 
für Bergbau, Eisen- & 
Stahl-hul u-I ih', t.' Dort lil. 

Bochumei' Verein für Herg-
bau und Gussstablfabri-
kation, te Oochum. 

J. Armstrong & Co. te 
Rothcrham. 

2e perceel. 

Mascbinenfahrik Deutschlsnd, te 
Hoi tui I. 

1 : 
1 : 
l : 
1 : 
1 : 
1 : 
t : 
1 : 
l : 
1 : 
1 : 

wissels 1 i 
> l i 
I 1 : 
I 1 l 
H 1 : 
I 1 : 

1 : 
1 
1 

10 ƒ 157.75 
9 • 146.50 
8 » 132.60 
10 » 113.60 
9 i 110.25 
8 B UöÜO 
10 » 112.-
9 • 106— 
6 > 92— 
10 B 235.20 
9 » 217-80 

10 ƒ89.60 

10 Union Ac tien-Gesi'llsi: haft fiir j 
Bergbau, Eisen- und Stahl-In- j 
dustrie, te Dortmund. 1 

Leeuwarden, 1 Maart : ho1 herstellen 
schuttingen en bet doen \un stroo- en helmbeplantingcu 
op Ameland; minste inschr. was J. S. tie Jong. te Nes 
(Ameland), v.mr ƒ3590. 

Middelburg, 1 Maart: het tweejarig onderhoud van 

85.20 
62.50 
47.40 
46.50 
36.50 
37 75 
87.20 
28.25 

ruien 

do gebouwen, gen. aDe Oostindische Kamer", aldaar; in
gekomen 4 bilj., ah: 
C. A. Goethals te Middelburg, ƒ 2900 
M. K. Jeius en Zonen, » idem i 2800 
P. Krijger, • idem » 2794 
I'. J. vun Piiffelen en Zoon, » idem « 2277 

Jut r i j p . 1 Maart: bet Imuwen eener boeren behuizing 
aldaar, onder beheer vau den aivhitect M. Scliuuruians, 
te Mist; ingek. 15 bilj,, als; 
II. Riesina, 
Grouwstni, 
G. I. IN:in/ , 
(t. Visser, 
G. de Roer, 
R. Jonkers, 
0, Schiere, 
L. L. Flzinga, 
J. G. v. d. Molen, 
K. v. «I. Schaaf. 
P. l'ostma. 
P. de Jong, 
L. S. v. d. Molen. 
II. W. v. d. Veen, 
W Gijzen ft II. Koonistra. 

te Bosem 
.> Pnppingawier, 
ii Dccrsum, 
B Mist, 
ii Oppenhuizen. 
II Oosterlittens, 
'i RiMirnberguui, 
» Ternaanl, 
» Jutrijp, 
B Terborne, 
» Woudsend, 

i Hoinmei ts, 
» (kisterzee, 
B Joure, 

Woudsend, 

ƒ 15,hu;, 
* 15,676 
» 15,369 
l 14,993 

14,352 
n 14.321 
• 14.185 
» 14,124 
l 13.974 
• 13,870 

» 18.760 
« 13,587 

13,3U7 
B 12,500 
i 12.180 

W. P. de Vries, 
J. II Hovinck. 
G. J. Mol, 
J. II. van Hrzewijk, 
F K. Terwindt, 
I. v. d. Plas, 
II. de Leeuwcrk, 
I. de Haai 

Maassluis, 1 Maart; bet vergrooten van het liestaandr 
yshuis tier IJscompiigiiie, aldaar, onder beheer van den 
architect J. Dartels; ingek. 4 hilj., als: 
Joh. Slot, te Maassluis, /' 9790 
J. van Rijn. > idem • 9605 
V. d. Hoeven en Hnmuielman, B idein » 9580 
J. P. Wimmei's, » hlr/h • 9399 

Harlingen. 1 Maart: lult aanleggen eener sleenglooiing, 
lang 600 M„ en de verh'Mging en verzwaring van den 
zeedijk der Vijf-dcvlen-ZtwIylcen-Binneudyks; ingekomen 
6 hilp, als : 

C. P. Kakker. / 160,878 
W. T. v. d. Veer, 158.200 
R. H. OO Koer, | 155,989 
P. J. Nüdain, » 148.800 
K. R. huiiiers, » 144,874 
E. S. de llmr, ,i 143,900 
A. S. Schaafsma, » 143,777 
D. v. d. Zee, » 138,980 

Amsterdam, 2 Maart: het bouwen van 2 winkelhuizen 
in de LindeiistRiat, onder beheer van den architect J. 
Nlorison; minste inschrijvers waren Reins on Rnk'"- voor 
ƒ 15,795. ^ 

'a-llage, 2 Maart: lo. het verrichten van graaf- en 
baggerwerk op het bovendeel der Nieuwi'-Ntcrwede, ge
deeltelijk dinir Rijks-stinuubaggoivaartuigen: ingekomeu 
3 bilj., als: 
A. Volker Lz., te Sliedrecht, ƒ 187.000 
L A. van Haaften. • idem B 178.300 
A. G. Iluyskes » Hedel, .i 166.606 

2o. het maken van 5 liwarskrihben onder de gemeente 
Arnhem, tusschen tie kilometerraaien 23 en 24; ingek. 8 
bilj., als: 

te Rossum, ƒ 27,360 
•> Paimenlcn, » 27.300 

l Kuilenburg. » 23,744 
» Lohith. ii 22.400 
B Panncrden, •• 21,913 
>. Hardinksveld, » 21,902 
B idem < 20,100 
• Arnhem, • 19,490 

la, het verrichten van werken Uit verbetering vau den 
Geldersclie-IJscl, bij Zutfen; ingek. 7 bilj,, als: 
W. P. de Vries, te Rossum, ƒ 16,250 
J. V. d. Plas, « Hardinksveld, « 15.504 
R. A. v. .1. Rergh. i Pannerden, 15,370 
II. de Leeuwcrk, * Hardinksveld, B 15.800 
G. I. Mol, n Kuilenbuig, i 14,862 
.1. R. vun Hezewijk. • I^ohjth. * 14,705 
F. F. Terwindt, * Paimerden, « 14.314 

én. het maken van den onderlmuw eener groote draai
schijf pp het centraal personenstation te Amsterdam; 
- - k . 9 bilj., als: 

te Nijmegen, B 15,100 
• Oterleek, « 15,033 
> Amsterdam, i 14,980 
" idem en 
ii Halfweg-llaarlem, B 14,777 
• 's-Hage, B 14,732 
B Beiin.' broek, » 14,700 
• Bokstel, B 14,237 
» Amsterdam, » 13,864 
• idem » 13,430 

Harlingen, 2 Maart: lo. het verhoogen en verzwaren 
vau den zeedijk over eene lengte van 1754 NL, steen 45 
A 37: 2o. idein van den zeedijk over eene lengte van 657 
M., st.fii 48 a 44; ingekomen 13 bilj., als 
C. de Jong, Hardinksveld, 
E. S. de lloer. Lemmer, 
W. T. v. d. Veer, Marsum, 
R. S. Westra, Kimswerd, 

Boctzor, Minnertsga, 
C. Dijkstra, Cnrnwerd, 
('. Rakker, Staveren, 
J. Schaafsma, Harlingen, 
K. R. Kuipers, idem, 
J. de Lange. Almenum, 
J. li. Kat, Hindeloopen, 
R. de Roer, Staveren, 
F. Hempenius Rojsward, 
gegund aan Hempenius. 

•udendUk, 2 Maart: het Imuwen van een openbaar 
schoolgebouw, BttlMI raadzaal en bijbehoorende werken. 

J. van I;. iv, 
S. Wit Jz., 
W. Meiier, 
A. H.'l-'.'ii. 

P. van Ksseii. 
M, A. J. Taverne, 
F. Ilulzebos, 
l A. v. d. Eerden Wz., 
P. Westmaas. 
R. v. d. Weerden, 

1 en 2 zamen ƒ46,646 
idem 1 40.566 
idem » 39.900 
idem ii 39.876 
idem 19,700 
Idem 1 37,187 idem » 36.624 
idem » 86,370 
idem •' 3U.400 

2 alleen .1 8,675 
idem <> 8,641 
idem B 8.276 

l en 2 zamen •> 29.930 

onder beheer van tien aivhitect G. 
ingekomen 13 bilj., als 

J. Hciuiink. te Hoorn; 

I'. Bijl, te Oosthuizen, ƒ tiMO 
C. Bfankcnvoort, » Monnikeiidem. i 28,195 
P. Komen, • Oudendijk, » 22,985 
H. Vollewens, • Hoorn, B 21,366 
S. Verwoei, » Schermer, » 21,290 
N. Tromp, » Groothuizen, » 20,100 
G. Fijsker, > Oudendijk, i 19.995 
E. Koning, • a d Goorn, • 19,887 
J. Groot, • Groothuizen, » 19,836 
J. Rollings, » Oudendijk, • 19,796 
P. Heets, > Beets, » 19,765 
P. Kooiman. - Oudendijk, » 19,000 
J. Nieuwstad, . Beets, .. 18,641 
gegund. 

KatwUk a/Z., 2 Maart: hot bouwen van een paviljoen 
met kasteleinswoning, veranda en verdere werken te Kat-
wijk-a/Z. onder beheer .van den ingenieur-aivhitoet J. I. 
van Waning, te Rotterdam; ingek. 8 bilj., als: 
A. Langejan, te Kralingen, ƒ 16,450 
W. Zonneveld, » idem •• 16,270 
G. de Rest, i Katwijk aft i 16,000 
G. J. W. Huurman, • Leiden. * 15,728 
C. Kruht » Kstwhk aZ-, i 15.700 
J. dc Best, • Katwijk a|Rijn, i 15,300 
N. Haasnoot, • idom i 14,425 
K. Ilaasnmt Az., , idom i 14,300 
gegund. 

Weerden, 3 Maart: de vernieuwingen en herstellingen 
der kaden en vlougelmuren langs den Rijn ent.; ingek. 
7 biljetten, als: 
Dessing, te Gouda, ƒ 26,600 
Gebr. Van Soest, . Mijdrecht, a 19,778 
Langeveld, Haïti inkstrold, i 17,958 
A- van Zolms, B Woerden, - 17,852 
J. van Vliet, • idem • 17,699 
0. Lij piel en Krachten, * Utrecht, i 17,337 
J. W. Blok, • Woerden, i 13.989 
Dist gegund. 

a-llage, 3 Maart: het maken cn plaatsen vun 8 duk
dalven en 2 peilschalen, voor de behakeuing op de Wes-
ter-Scheldc; minste inschr. was G. Volker, tc Dordrecht, 
voor ƒ34,900. 

l ' i r r c h i , 3 Maart: het uitvoeren van herstellingen en 
vernieuwingen aan den spoorweg Belgische grens— Zcven-
bergen en Rosendaal—Rrcda, met uitzondoring vau het 
station Rosendaal: 

le perc 
P. Stevens Rosendaal, ƒ 15,248 
F. D. Hruglcmans. idem, 
J. A. v. i l . Eerden Wz„ Bokstel, 14,947 
.1. Scholier, Haamsdonk. 14.111 
A. van Meer, Zevenborgen. 13.880 
W. J. Sogboer. idem, 13.570 
J. van Tetering. idein, 18,413 
A. Kortoweg. idem, 13,384 

2e peiv. 

ƒ 8949 

8995 

A. Dammis Lucas. Zevenbergen, f 12.996 ƒ 7096 
A. Willaert, Bottftel, 12.840 8400 

Arnhem, 4 Maart; ilo voltooiing dor verdieping van 
bet le pand van het A|mldrmrnsclie Kanaal iu Gelderland; 
minste inschr. was I'. Rijmiei-s te Valkenswaanl, voor 
ƒ 34.400. 

Berichten en mededeelingen. 
H I N N K N I, A N D. 

' s - G r a v e n h a g e Door Z. M . is aan den heer 
C. J. van Doorn, laatstelijk hoofdingenieur in dienst 
van het Jtipnnsche gouvernement, vergunning ver
leend tot het aannemen en dragen der versierselen 
vnn de orde sde Rijzende Zon" , 4e klasse, hem dooi
den Mikado van .lafinn geschonken. 

— In het Staatsblad no. 32 wonlt de jaarlijk
sche liezoldiging van het jiersoneel van don watei'staat 
bepaald als volgt: 

voor den hooldinspecteur ƒ G500 
t een iiis|)ecteur * 5500 
0 B hoofdingenieur der lste klasse » 5000 
» o hoofd ingenieur » 2de » » 4500 
° » ingenieur s lste • » 3C00 
1 '.• ingenieur » 2de D D 2800 
i) D ingenieur » 3de » » 2000 
• > ad spirant-ingenieur , , . • 1200 

Zwolle. Door Mr. .1. Thieliout is een brochure ge
schreven over den waterweg van'Zwolle langs Kam
pen naar zee. Kerst wijst de schrijver op de ondoel
matige manier, waarop het kanaal van Zwolle tot 
bet Katerveer aangelegd is en daarna op dc twee 
groote bochten, die men in tien Usel tusschen Zalk 
en Wilsum vindt, bochten die voor de scheepvaart 
zeer hinderlijk zijn. Dc beer Thiebout wil nu daar 
aan den Usel een nieuwe bedding geven en de boch
ten afsnijden, waarmede 7 ton gemoeid zijn. 

Leeuwarden. In den voormiddag van Maandag 
I. l . had de teraardebestelling plaats vau het stoffelijk 
overschot van den heer T. Romein, directeur der 
gemeentewerken. De lijkkoeLs werd gevolgd door 
het college brandmeesters, waarvan de overledene 
het hoofd was geweest, de directie der bramlwaar-
borginaatschappij uitsluitend voor de gemeente Leeu
warden , waarbij bij als secretaris-boekhouder had 
gefungeerd, eu eenige ambtenaren bij de gemeente
werken. Op dc begraafplaats bevonden zich burge
meester en wethouders met den secretaris der ge
meente. Bij het geo|iende graf werd door den heer 

II. R. Stoelt, namens het college brandmeesters, 
in treffende bewoortligen hulde gebracht aan de na
gedachtenis van den ontslapene. Hij deed uitkomen, 
tlat dc goede geest van samenwerking, die voortdu
rend bij het college aanwezig was, wel hoofdzake
lijk was te danken aan de uitmuntende wijze , waarop 
de overledene voorging, en dat bij in de ure des 
gnvaars steeds onversaagd op zijn post wenl gevon
den. Dc heer J. E. S. Noordendorp, hoofdopzichter 
bij de gemeentewerken , bedankte, namens de familie, 
aan allen voor de laatste eer, den afgestorvene 
bewezen. 

Utrecht. Naar wij vernemen, is door den heer 
Schepper, te Leiden, in zake de electrische tramlij-
lijnen bierterstede, weder een request ingediend aan 
den Gemeenteraad, waarin de richtingen der vijf 
door hem gewenschte lijnen woitlen aangegeven en 
de geopperde bezwaren tegen zijn aanvraag worden 
weerlegd. 

— De toeneming van het verkeer door middel 
van locaalspoorwegen en tramwegen, en het ont
staan van vele maatschappijen om in die behoefte te 
voorzien, is aanleiding geweest tot het vormen van 
een plan voor de oprichting eener »Nederlandsche 
Vereeniging voor locaalspoorwegen en tramwegen". 
De ontwerpers, de heeren Henri Boers, J . W . R. 
Gerlachj, S. Hameliuk, allen alhier en K . II. Schadd, 
te Amstenlam, wenschen na den 15 Maart alle be
langhebbenden en belangstellenden, die zich vooraf 
hebben aangemeld, bijeen te roepen, teneinde de 
statuten dier vereeniging vast te stellen. 

L e i d e n . Door den Gemeenteraad is het verzoek 
van Crans & Co. bewilligd , strekkende tot overdracht 
der concessie voor den aanleg en dc exploitatie van 
paardensporen in deze gemeente met alle daaraan 
verbonden rechten en verplichtingen, aan de Tram
ways Trust Company te Londen. 

Dordrecht. Tot aanvulling van het bericht in 
het voorgaande nommer is dienende, dat de kosten 
van aanleg eener hoogdruk-waterleiding tloor de ont-
werpers, de Interen Van der Kloes, directeur der 
gemeentewerken, en tien adv'seerend-ingenieur A . 
G . de Geus, geschat woiden cp ƒ 4 7 5 , 0 0 0 , en de 
jaarlijksche bedrijfkosten op ƒ 4 1 , 1 2 0 bij een water
verbruik van 1000 liter per dag, en op f 45,100 bij 
een verbruik van 2000 liter per dag. In tlie kos
ten zijn begrei>en 5 pCt. voor rente en aflossing. 

Schiedam. Door den Gemeenteraad is tot op
zichter der gemeentewerken benoemd de heer K . 
Hubberman, met bet lot tegen den heer J . M . A . 
Pennink. 

Grave. De Gemeenteraad is in kennis gesteld 
met een missive van den Minister van Waterstaat, 
enz. ann Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
waarin bij zich bereid verklaart, aan een vroeger 
verzoek van het Gemeentebestuur te voldoen tot het 
aanleggen van oen vhichthaven in verband met het 
sloopen der vestingwerken, mits de provincie en de 
gemeente als icchtstrecksche belanghebbenden een 
deel der kosten voor hare rekening nemen, die 
24,575 gulden zouden bedragen. Zal echter de haven 
tevens dienstbaar worden gemaakt aan het afstroo-
men van het riviertje dc Raam, dan zou deze som 
met 11,000 gulden verhoogd moeten worden. De 
kosten voor onderhoud, enz., zouden tevens ten laste 
van de gemeente komen. De Gemeenteraad heeft 
besloten het voorstel in overweging te nemen. 

In dezelfde zitting van den Gemeenteraad is defi
nitief besloten , om de vestinggroiiden van bet Rijk 
over te nemen voor een som van / 22,000 gulden 
en do verplichting tot onderhoud der werken. 

Elburg. Eenige heeren uit tleze gemeente heb
ben het voornemen een stoomtramweg aan le leggen 
en in exploitatie te brengen van het station Nunspeet 
langs den Zuiderzeeschen straatweg naar Kampen, 
wellicht met een zijtak naar het station Wezep. 

Zandvoort. In bet laatst der voorgaande week 
is de eerste steen gelegd voor het te bouwen dag-
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hotel en van de passage. Ken groot aantal gen00* 
digden en vele heiangst ellenden woonden de plech
tigheid hi j , waarhij tloor den heer Van Wijk , architect 
te Rottenlam, een woord van welkom wenl gespro
ken , om daarna hulde te brengen aan de energie 
der heeren Kllzbaeher, die bet plan hadden opgevat, 
Zandvoort tot eene badplaats van den eersten rang 

te verheffen. 

Correspondentie. 
Uit Leeuwarden ontving de Redactie een anoniem 

schrijven omtrent het kort verslag over de ontwerpen, 
ingekomen op de prijsvraag voor de Maatschappij 
voor den Werkenden Stand. Den gebruikelijk en weg 
volgende, is de/e brief naar de snippertnand verwezen. 
Aan den onbekenden inzender woidt voorts bericht, 
dat het uiet op den weg dei Redactie ligt, een be
paald ontwerp aan te bevelen. 

Ken ander schrijven omtrent dezelfde zaak zal in 
een volgend nommer worden opgenomen. 

Adverteotiëfi. 
T W E E C I V I E L I N G E N I E U R S of twee 

B E K W A M E O P Z I G T E R S kunnen tijdelijk ge
plaatst worden bij deu P r o v i n c i a l e n W a t e r s t a a t 
i n D r e n t h e voor terrein cu bureauwerk. 

Gegadigden vervoegen zich 100 spoedig mogelijk 
in persoon of met franco brieven en met overlegging 
van hunne certificaten op het bureau vau den Pro
vinciaal Ingenieur' \an 7'. ent/te te Assen. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den I8en Maart , des middags te 12 

uren, zal in dc resuuratiesaal van den Beer G R O O 
T E G O ED te Vaam worden aanbesle.il: 

H e t b o u w e n v a n t w e e H e e r e n h u i z e n 
te B a a r n . 

Het plan ligt ter inzage eu overname ter plaatse 
van de besteding. alwaar gedrukte bestekken ad 
fi.— zijn te verkrijgen. 

De aanwijzing iu lm» zal plaats hebben op Dins
dag den l.V-n Maar t , des middags le 12 uren. 

Inlichtingen worden gegeven door 
W. F. V A N DKR H E I J D E N te Leiden. 

WATERSTAAT. 
Provincie Friesland. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Vrijdag don t i e n Haart 1 8 8 1 , des namiddags 

ten één ure, z a l , onder nadere goedkeuring, door 
den Commissaris des KoningS in de provincie Fries
land, of, bij zijne afwezigheid, door een der Leden 
van dc Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den 
Hoofd-lngenieur van den Provincialen Waterstaat van 
Friesland, ann bet gebouw van het Provinciaal De-
stuur te Leeuwarden, worden aanbesteed: 

H e t v e r b e t e r e n v a n h e t A f v o e r k a n a a l 
v a n h e t B e r g u m e r m e e r n a a r d e 
N i e u w e Z w e m m e r , m e t b i j b e h o o r e n d e 
K u n s t w e r k e n , g e r a a m d o p f 3 7 1 . 8 5 0 . 

Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele in
schrijving, volgens j 441 der Algemeen.; Voorschriften. 

Het bestek met teekeningen ligt ter lezing aan 
het gebouw van het Provinciaal Iiestuur van Fries-
land, te Leeuwarden. 

Gezegelde formulieren voor inscbrijvingsbilletten 
zijn te bekomen legen lietnling van 22 cent en be
stekken met teekeningen tegen betaling van ƒ 2 . op 
het bureau van den Provincialen Iloolil-Iiigeiiieiu , 
van Swietenstraat te Leeuwarden. 

De noodige aanwijzing wordt op de plaats gedaan 
op Dingsdag den Hen Maart , te beginnen bij dc 
Langebrng nabij Westergeest, des morgens ten half 
elf. Gegadigden zullen iu de gelegenheid wonlen 
gesteld ten half lieu vuu Dokkum per Stoomboot 
derwaarts te vertrekken. 

Nadere inlichtingen zijn lc bekomen bij den Hoofd
ingenieur voornoemd. 

Leeuwarden, 25 Fehruarij 1881. 
lie Cunt Misuaris ties Konings in de 

provincie Friesland, 
V A N I I A R I N X M A T l l O E S L O O T K N . 

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 W / r r -

toyenhnsrh zullen up D o n d e r d a g 17 M a a r t 1861. 
voormiddags 10 ure, ten Raadhuize aldaar, bij en
kele inschrijving 

a a n b e s t e d e n : 
l o . H e t m a k e n v a n eene K e e r s l u i s , a a n 

d e n m o n d d e r H a v e n e n e e n i g e b i j 
k o m e n d e w e r k e n . 

( R a m i n g / 6 2 . 5 0 0 
2o . H e t b o u w e n v a n eene U i t w a t e r i n g -

s l u i s m e t D o o r l a a t b r u g e n eene o m 
l e g g i n g v a n d e D o m m e l u a b i j de 
V u g h t e r p o o r t . 

R a m i n g / 104 2 0 0 . 
De bestekken en teekeningen zullen vanaf heden 

ter inzage liggen op het Raadhuis te 's-Hertogenbosch 
en zijn de bestekken en teekeningen van elk werk 
te verkrijgen bij deu Gemeente-Architect aldaar, legen 
betaling van ƒ 1. 

De aanwijzing zal plaats hebben op D o n d e r d a g 
10 en Z a t e r d a g 12 M a a r t e. k . , telkens voor
middags 11 ure, te beginnen met het werk ann 
den mond der Haven. 

De in-cluijviiigsbiljetlen moeien voor 2 ure des 
nam-ddags van den dag', dien der aanbesteding voor-
afgaande, in de ten Raadhuize daartoe gestelde bus 
gestoken zijn. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Ingenieur-
Adviseur R. V A N H A S S E L T te Amsterdam eu bij 
de Ineente-Aicbite.-I J. J | , NARUK le \-/ /e, '-
togenbosrh. 

's-Hertogenbosch, 2 Maart 1881. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

V A N L A N S C I I O T , llurg. 
J . H. G . S A S S E N , Secr. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag 15 Maart 1881 , ten één uur namid

dag, zal in het Park le Hoorn, bij enkele inschrij
ving , worden aanbesteed: 

H e t h e r b o u w e n d e r G r o o t e K e r k m e t 
T o r e n t e H o o r n . 

InlichÜngen zijn te befaxnen bij den Heer C'. MUIJS
K E N , Ar. hiteet-lngenieur le Atnstertlatn. 

Het bestek met teekeningen is verkrijgbaar bij , 
en wordt franco toegezonden door de Boekhandelaars 
V E R M A N D E Z O N E N te Hoorn, tegen overmaking 
van f3.—. 

D I J K G R A A F K N H O O G H E E M R A D E N V A N H E S 
HONDSBOSSCHE E N DUINEN TOT PETTEN 
zijn voornemens, op Donderdag, den 1" Haart 1881, 
des middags ten 12 ure, in het Logement "De 
Toelast" te Alkmaar a a n te b e s t e d e n : 

H e t e e n j a r i g o n d e r h o u d v a n d e H o n d s 
b o s s c h e z e e w e r i n g e n e e n i g e b i n n e n 
w e r k e n , 

waarvan het bestek ter lezing ligt aan het Ge-
ineenelandshuis in den Hazepolder, iu de Sociëteit 
te Sliedrecht, in de Drie Snoeken tc Hardinxveld , 
in het Pöolêché Koffiehuis te Amsterdam en inde 
Toelast en de Burg te Alkmaar; terwijl het tegen 
50 cents verkrijgbaar is ter Secretarie van den 
HONDSBOSSCHE te Alkmaar. 

Nadere inlichtingen te bekomen bij den Honfdup-
zigter te Hazepolder, door wien den 11 en 12 
Maart e. k. aanwijzing in loco zal worden gedaan. 

Alkmaar, den 26 Februarij 1881. 
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. ' 

Gebuikt Materieel. 
Wordt t e h u u r of t e k o o p gevraagd: 
1 8 0 0 m e t e r g e b r u i k t . d r a a g b a a r S p o o r 

v a n 7 0 c e n t i m e t e r s p o o r w i j d t e e n 
16 g e b r u i k t e Z a n d b a k k e n , v a n 1 k u b i e k e 

m e t e r i n h o u d i e d e r . 
Adres met franco brieven aan den aannemer 

S. V A N DER W A L te Mirns bij de Lemmer. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V e r k o o p v a n o u d e i j z e r e n s p o o r s t a v e n , 
l a s c h - e n e i n d p l a t e n . schroef - e n 
h a a k b o u t e n , p u n t s t u k k e n , t o n g b e 
w e g i n g e n e n z . v a n d e S t a a t s s p o o r 
w e g e n , u i t d e n w e g g e n o m e n o f n o g 
u i t d e n w e g te n e m e n g e d u r e n d e h e t 
j a a r 1881. 

De VOOnvaarden van verkoop liggen van nf den 
In Maarl 1881 ter lezing aan het Centraalbureau 

der Maatschappij lot Eiploitatie van ̂ dnntttpAirrwilgen 
bij de Moreelse L a m te Utrecht en a in de bureaux 
der Sectie-Ingenieurs te Groningen , Meppel, Zul. 
phen, 's Bosch, Rotterdam, Middelburg eo Venlo. 

Inlichtingen zijn op bovengemelde plualsen le ver
krijgen. 

Inscbrijvingsbilletten, welke den prijs per 1000 
kilogram moeten vermelden, behooren te zijn inge
diend uiterlijk den 15n Maarl 1881 des namiddags 
ten 2 ure aan genoemd Ceul raalbun-au te Utrecht. 

Utrecht, 28 Februarij 1881. 

De Architect II. W E S S T R A J N K . te '* GRA VEN-
RAG L za l , namens zijnen principaal, op saterdag 
12 Maart 1881 , des middags ten 12 me. in het 
Z i . i i . - H i i u . A S i i s c i i K n U U U i ' l s aldaar, bij enkele in
schrijving a a n b e s t e d e n : 

H e t b o u w e n v a n e e n H e e r e n h u i s . a c h 
t e r d e J a v a s t r a a t te s G r a v e n h a g e . 

Bestek en teekening zijn op fianco aanvrage legen 
betaling ad ƒ 5.— per stel te verkrijgen bij ge
noemden architect, die aanwijzing in loco zal doen 
Op Vrijdag 11 Maart a. s. des voormiddags ten 11 ure. 

H O L L E f . ' i S T S E L S T E L N E N 
g ( P K - F I E L - S T E E \" E N ] < g 

- ; ) T R O T T O I R S T E E N E N f S % 
X & J W A A L V O R M E N D R I E L I N G I £- g, 
° ( G E V E L S T E E N ] f * » 
wonlen tot concurreerende prijzen gemaakt aan de 

S t e e n f a b r i e k v a n 

.1. l a l I . I l l II P a . , I D o r k u t i i 

Ï 1 U I 1 1 . - 1 H B 
Specialiteit 

WATERPAS-THOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten < Landmeters, 
Teefcenaars, enz, 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Slooni-Slii'ii- en Paniienl'abrli'k 
Systeem H O l i L E T V I R O L L E T . 

D E R I C K S n G E L D K N S . te Bruten. Itcbbcn 
in vooii'ïiml, uitmuntende r o o d e - e n b l a u w e 
D a k p a n n e n e n V o r s t e n (Echter model), ge|>erst« 
p l a v u i z e n , h o l l e , p r o n e l - en andere m a c h i n a l e 
M e t s e l s t e e n e n . alsmede r e s t a n t d e u g d e l i j k e 
H a n d v o r m s t e e n e n . 

Zij verlangen een b e k w a a m M E E S T E R 
K N E C H T voor T E R R A C O T T A en V E R G L A A S -
ol' E M A I L W E R K , tegen goed loon, mits goede refe
rentiën eu franco brieven. 

Aannemers-Materialen 
t © K L O O F » . 

4 H e i m a c h i n e s . Systeem M O R R I S S O N met ol 
zonder schip. 

3 S t o o m m o r t e l m o l e n s . 
2 B e t o n m e n g e r s . 
2 B e t o n k o k e r s . 
D a g k e e t e n . 
H e i m a c h i n e s voor Hol l . Stelling. 
1 S t o o m t r a s m o l e n mei b r e k e r . 
1 D r i j v e n d s t o o m g e m a a l , gevende p. m. 25 

H 1 water per minuut (3 » \ M . bcegopvoerende). 
K a l k l o o d s e n 
A n k e r s , K e t t i n g e n , K e l d e r w i n d e n e n d i 

v e r s A a n n e m e r s - m a t e r i a a l , alsmede eene groote 
partij d e n n e n h o u t en p a a l e i n d e n . te bevragen bij 

L. J . van den S T E E N H O V E N , &, Co. 
aam Handelskade 

Amsterda 

15. UOLSBOER, te Arnhem. 
I M * * . Z i l v e r e n M « ' d a l l l e v o o r W » t e r -

pnN-1 ii «it r u m t ' i i t e n , 
!**?<», I l n o ^ - t e o i i d t ' r M c h r l i l h i g v o o r W u -

t f r p j m - «MI l l o e k i i H M ' t - l i i N t r i u i i e i i t f n . 
Voorts: E Q U K R R K S , R A K K N S , M E E T K E I T I N -

G K N . I ' A S S F . R R O O Z K N , enz. enz. 

H. & J. S U Y V É R T 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

(Ir IIDIIIIIIIIM In I ' l l : I I . 

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 Lekende typen 
en r e p a r a t i o n ann Instaande K K T K L S worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

ui K K I i K K N , W I N K K L S , V K S T H I C L K S . C O R K I -
D O R S , W A R A N D A ' S , ens., nismede I I E X L E E D I N G 
vnn 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 AüiMitsi-hau van Maw & 0°. 
voor Sederland n deszelfs Koloniën 

G - . J . O O R , 
Firma A N T . D E W I L D , 

Schecj.makcrsltaven .Y". i;o en Juffrrtlraal N*. 56 . 

R O T T E R D A M . 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE 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. E. B R A A T , 
Bouwmnterinlen, Lood- cn Zinkwerken, Rotter

d a m , Goudschc Singel 08. Generaal-Afrent vooi 
Nederland en Indié van de zoo gunstig tiekenile 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON Sc DK L A N G L K . 
Lijsten van den Uitslag der Iteproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Houwkunst te Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

VERWARMING E N V E N M K 
Inlichtingen voor V e r w a r m i n g van G e b o u w e n 

door middel van v e r w a r m d e l u c h t , w a r m w a 
t e r of s t o o m , gecombineerd met v e n t i l a t i e , 
leveren 

Charles Remy & Bienfait. 
Boompjes 54, Rotterdam. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

J I I I Ü L , 
Naluurl. Asphalt van: 

Ul DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

A M S T E R D A M 
u t i t u i n ar», a 

( i e c u i n n r i i M T r i l i - AspliaUwt-st-n cn ililo llnrsclivlürmi. 
Werken in As|iliall-.Masiiek voor Trottoirs, Skatiag-Ruks, Monivlocren. kelders, 
kuil'- en Kejielbaiifii, Winkel- en Mauazijiivlom-n, (Jansen, Veranda's, Itriiï- en 

Dnklicili'kkiiiüi'ii, Itelon-I'iinileerjiei'n, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Votii lw i ' m i i l , Oiiiliiiinlniiirluiiir. Geraasweraid. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor iulirlilingci 

aan bet Kantoor dt 
omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n 

fabriek. Heilweg i l , Amsterdam. 
gelieve men zich te adresseeren 

De Directeur, 
W. P A T O N W A L S H . 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
If LH J O I G H & C " . 

Clvlel-Ingenleurs te Oudewater, 
of 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 B in hout 

ijzereonstinctie, volgens eigen Systeem, geschikt v.mr elke diepte en ojihrengst van 150 tot "JÜUd , \P |.er 
werkdag, en terder stoomwerktuigen. K e t e l s , Drijfwerken, Locomobielen, H e i m a c h i n e s . 
Steen- en Tegel 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 en/.. 

T R A M W E G E N . 
Zeer goedkoope K E U E N , speciaal geschikt voor 

T r a m w e g e n ; nadere inlicht ingen bij 
LOUIS G O F F I N & Ute , te Luik. 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O Y l i B O C H . M E T T L A C H 
q B O C H F r è r c s . M A l ' B E O G E 
g M t N T O N . HOLLINS a C " . , S T O K E 
2 hij tic VarUgeswoMdtnri cn Depftlioadefsi 
' / D E L I N T & O"., Haringvliet 7, Hnlkrdnm. 

^ V l t > « - i i i < - < - i i Depot 
D K R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

iwwm, n; KKII.MKS. nuuRiJk. 
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 bij 

J. J. S A N U , Wijnhaven 7U Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoop 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
SarregueminesJ. 

VtTiTiiiirini: ArctiitiM'lurii k Auiiritia. 

Boekhandel JOH". G. S T K M L K U C z n . , Amsterdam. 
Heden i i aan de Inteekenaren verzonden: 

VERZAMELING'VAN'"BEKnOÓKDE ÖNTWEHPEH. 
Men toekent in voor een geheele Serie, bevattende 

36 Ma len , verdeeld in 0 Afleveringen. 
Prijs [-er Atlevering / 2 , franco door liet ge

heele lïijk. 
Icier Hoek handelaar neemt bestellingen aan. 

Ilij ('. L . B R I N K M A N , te Amsterdam, is ver
schenen. 

BIJLAGE TOT VAN C U T ' S BOUWKALENDER, 
bevattende: Overzicht der Burgerlijke Bouwkun
de. — Verlichting. — Verwarming. — Ventila
tie. — Renoodigde ruimten voor gebouwen. — 
Wettelijke bepalingen op het bouteen van Scho

ten. — Opgaven van de landhuishoudelijke bouw
kunde. — Geodetté. — Wettelijke bepalingen op 
het Stoomwezen. — Wettelijke bepalingen op het 
Zegel. — Afstundstafct en Loontaltcllcn. 

Prijs ƒ 0 . 5 0 . 

Gedrukt bij' G. W . van der Wiel Sc Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N \ 11. Zaterdag 12 Maart 1881. 

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 flM per I maanden of 
wel bij vooruitbetaling ze* gulden per jaar. Afzonderlijke noinmers by voor-
uitbeatelliug 15 cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentien van 1—5 regel» ƒ I,—, daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaatsruimte cn 10 cent roor een bcwg'anommer. Advertentien Toor het bui
tenland 25 cent per regel. 

Bij dit nommer behoort een Bijvoegsel. 

n P H O M A f l ROMEIN. | 

Het gure winterweder van de eerste maanden 
dezes jaars mocht niet voor mildere temperatuur 
plaats maken , zonder dat de bijna zeventigjarige 
Directeur der Gemeentewerken van Leeuwarden , 
Thomas Romein, op den M * * van Sprokkelmaand, 
temidden van zijn in vele opzichten uitgebreiden 
werkkring, zoowel op bouwkundig als maatschappe-
lijk gebied, na eene kortstondige ziekte werd weg
gerukt. 

Geboren te Leeuwarden in 't jaar 1 8 1 1 , in een 
tijd toen de hulpmiddelen nog zoo gering waren , 
behoorde hij reeds vroegtijdig tot de verdienstelijk
ste leerlingen der Stads-teekenuchool, die bij in 18'2'J 
verliet met de 1* zilveren medaille, destijds in naam 
des Konings uitgereikt aan voortretfelijke leerlingen 
bij 't verlaten der school. 

Zijn practische oefentijd, in het vak van burger* 
lijke Bouwkunst, bracht hij van ! * « * — lH.'ifi te 
Rotterdam door, eu werd toen tot Provinciaal Op
zichter bij den Waterstaat in Friesland benoemd, 
welke betrekking hij tot 1843 waarnam; waarop 
in dat zelfde jaar zijne benoeming tot Gemeenteer-
chitect vnn Leeuwarden volgde Van 1*74 af met 
den titel van Directeur der Gemeentewerken, behield 
hij die betrekking tot aau zijn dood. 

Flink , doortastend en vastberaden in zijn hande
lingen, was hij het, die de plans tot uitbreiding 
der stad, waaronder ook de aanleg van de nieuwe 
veemarktplaats behooide, ontwierp en tot uitvoering 
bracht. Gedurende zijn 87Jarigen werkkring bracht 
h i j , door demping vnn verscheidene grachten, het 
aanleggen van nieuwe straten en plantsoenen, er niet 
weinig toe b i j , om de verfraaiing en uitlegging der 
stad te bevorderen. Tevens werden de Rijks-hoogere 
Burgerschool, 't Paleis van Justitie, de uitbreiding 
der Gasfabriek. het Beurs-en- Waaggebouw en tal 
van verschillende schoolgebouwen onder zijne leiding 
totstandgebrncht en uitgevoerd. 

Als Opperbrandmceater, is aan hein hoofdzakelijk 
de degelijke en (linke inrichting van de Leeuwarder 
Brandweer te danken. Als zoodanig weid hem dan 

ook in 't jaar IKOU de eer waardig gekeurd, om 
door Z . M . den Koning-Groothertog met de Ridder
orde van de Eikenkroon te worden begiftigd. 

Tal van andere maatschappelijke betrekkingen, als 
secretaris-boekhouder van de Onderlinge Leeuwarder 
Braridassuraniie-miiatscbappij, waarvan hij een der 
enrste oprichters was, benevens het correspondent-
schap van de Maatschappij tot Bevordering dei-
Bouwkunst en van Ar t i et Amicitiae te Amsterdam, 
werden door hem met grooten ijver en nauwgezet
heid vervuld, en de vele moeilijkheden en teleurstel
lingen, zoowel op huiselijk als maatschappelijk gebied 
op zijn levensweg ondervonden, wist hij met groote 
energie en wilskracht te overwinnen. 

't Was dnn ook niet zonder reden, dat eene tal
rijke schare belangstellenden, vrienden en bekenden 
van den uverledene, waaronder ook Burgemeester en 
Wethouders en alle leden van de Brandweer, bene
vens vele corporatién uit de verschillende coimnis-
sien waarin hij werkzaam was, zich bevonden, door 
hunne legenwoordigheid op den doodetnikker het ge
tuigenis wilden afleggen, tlat IAVUwarden een ver
dienstelijk ambtenaar en burger ter laatste rustplaats 
bracht. 

Leeuwarden. J . E . G . N O O R D K N U O R P . 

D E J O N G S T E V E R G A D E R I N G DER 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 DEU 

B O U W K U N S T . 

Velen leden der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst heeft zeker het convocaliebiljet, waarbij 
zij ter vergadering in het gebouw Musée Louis X V 
genood werden, verrast. Wel was sinds lang eeu 
gerucht in omloop, dat pogingen ter verkrijging 
van deze weelderige patriciër woning werden aange
wend, maar zij, die zich de betrekkelijk kleine ruim
ten, daar aanwezig, herinnerden, twijfelden toch of 
't thans het Bestuur wel ernst was. Beschrijving 
of plan van het gobouw weid den leden niet gezon
den , doch zij hadden de gelegenheid, een uur te 
vuren de lokaliteit in oogenschouw te nemen. 

Jammer was het, dat slechts een drie-en-twintig
tal aan de roepstem des Bestuur» gehoor had ge
geven. Was dit getal verviervoudigd geweest, de zaal 
der vergadering ware aanstonds te klein gebleken, 
hoe eng de stoelen ook op elkaar waren geplaatst. 
Zeker is het . dat de zaal fraai is, en het was ons 
een lust op hel prachtig geschilderd plafond te staren , 
waar Dallas naast Aphrodite troont, omgeven door 
fladderende liefdegoodjes, doch dat door de aanwe
zigen, als gold het een bewierooking, in blauwe 
wolken van sigarendamp gehuld werd. Ventilatie ont
breekt natuurlijk, en het zou wandnlisme zi jn, mu
ren ot plafond door ventilatierosetteu te ontsieren. 
Bij de bekende neiging lot dampen, die bij de meeste 
beoefenaars der bouwkunst bestaat, ware toch venti
latie van het maatschappelijk vergaderlokaal zeker 

gewenscht. Het tuinhuis is inderdaad fraai, doch 
kan hoogstens lot het tentoonstellen von enkele voor
werpen dienen. Beneden de vergaderzaal zijn twee 
unites, die voor de Maatschappij slechts in zooverre 
waarde zouden hebben, dat de secietaris of andere 
beambten der Maatschappij ze als woning huurden. 
De lokalen boven de vergaderzaal zijn hokkerig en 
zouden geheel gewijzigd moeien worden , om, zooals 
het plan schijnt le zijn, voor bibliotheek te kunnen 
dienen. 

De plannen van het Bestuur vonden in dc schaars 
bezochte vergadering tegenkanting geiux'g, en te
recht. Wel was hot slechts een zestal, dat zich ge
roepen achtte, het wooid te voeren , doch deze kleine 
minderheid toekende een krachtig protest aan tegen 
de wijze, waarop tegenwoordig met de belangen dei' 
Maatschappij wordt rondgesprongen. 

De linaiicieele regeling wenl aan eeu zeer gegronde 
critiek onderworpen, en het vond afkeuring, dat 
alle posten zooveel mogelijk waren liekromjien, om 
toch vooral maar een maatschappij ken zetel tc kun
nen verkrijgen, «lie alleen aan het Bestuur ten goede 
zou komen, waarvan ook de Amsterdainsche leden 
konden proflteoren, doch waaraan de buiten Amster
dam wollenden nagenoeg niets zullen hebben. Nu 
het dit gebouw gold, moesten twee zulke belangrijke 
zaken, als het onderwijs en de prijsvragen, zich met 
een memoriepost eu een luttel bedrag van f 200 be-
hel]>eii, want waar de kikker is, kau de brouwer 
niet wezen. Hoe een veraar in zake het onderwijs , 
als de heer De Kruijlf, in ernst kon voorstellen, geen 
gelden voor onderwijs op de begrooting te brengen, 
daar het op te richten museum van producten van 
binnen- en huitenlaiidscbe fabrikanten ten deele in 
die behoefte aan onderwijs kan voorzien, verklaren 
wij louduit niet te kunnen begrijpen. Of de deel
neming aan de prijsvragen door het uitloven der 
meilailles, door den heer Metzelaar met de lauwer
kransen der Grieken vergeleken, bevorderd zal worden, 
is tin-de zeer twijfelachtig. 

Wat het Tijdschrift en het Weekblad betreft, die 
een uitgever (in een onbezonnen oogenblik) voor een 
subsidie van / 5 0 0 opzien schijnt te willen nemen, 
werd door den heer Gosschalk zeer terecht beweerd, 
dat men, als de uitgever inziet, hoeveel geld zulke 
uitgaven vorderen, toch trots contract, in groote 
moeilijkheden zal komen, en geen enkel uitgever na 
afloop van dit contract meer der Maatschappij aan
biedingen zal doen. 

Het ware zeker weiischeiijker, eerst de uitgaven 
flink aan te pakken, en met het gebouw nog wat 
le wachten. De uitgaven toch zijn voor alle leden 
der Maatschappij van belang; het gebouw, vooral 
Musée Louis X V , niet. 

De discussien kenmerkten zich niet altijd door den 
parlementuh-eti toon, en men moest vanachter tie 
bestuurstafel woorden vernemen, die misschien met 
goede bedoelingen werden geuit, doch die men liever 
niet had gehoord, liet had nu den schijn of een 
pressie, en zelfs een zeer sterke pressie, op de weinigen 
die opgekomen waren werd uitgeoefend. 

De Voorzitter wilde soms het debat sluiten als 
daarvoor geen de minste reilen bestond, daar men er 
toch prijs op moest stellen , alle meeningeii te hooreu. 

Vreemd is het ook, dat het Bestuur niet aanstonds, 
toen de heer Gosschalk zijn voorstel tot verdaging 
deed, dit voorstel overnam, l ie t schijnt dus vol
strekt niets onbehoorlijks gevonden te hebben in het 
nemen van een zoo gewichtig besluit, als den aankoop 
van een gebouw enz. voor / (15,000 door 23 leden, 
waarvan later een tweetal bleek, geen stem te mogen 
hebben. 

Toen eindelijk het aantal der aanwezigen nog be
gon te verminderen, scheen het toch zeker ook aan 
het Pestuur tc dwaas, een besluit te provoceeren, 
en ten slotte werd bij acclamatie het voorstel tot 
verdaging, thans door deu Voorzitter gedaan, uun-
genomen. 

De begroot ing intiisscheii, die door het Bestuur 
wel in stemming weid gebracht, en die ten nauwste 
samenhangt met den aankoop van het gebouw, j a , 
daar uitsluitend op ingericht schijnt, werd door de 
aanwezigen aangenomen, zoodat een volgende vergade
r ing , die naar wij hojien 'savonds zal worden uit
geschreven en druk bezocht zal zijn, eigenlijk toch 
voor een fait accompli staat. 

Wij juichen de pogingen, die gedaan worden om 
de Maatschappij te releveeren, toe, doch bei rem en 
het, dut men niet wat kieskeuriger is in de mid
delen, die daartoe leiden kunnen, eu gelooven, dat 
op deze wijze niets goeds zal vei kregen worden 

E E N D A A R O P M E R K I N G E N 
iu: i iu i-1 I-.M•]•; hl. 

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 
V A N t'i: 

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 
D E R B O U W K U N S T , 

O E H O U O E N T E 

A M S T E R D A M , O P 1 M A A R T 1881 . 
Door familie-omstandigheden, plotseling opgekomen, 

werd ik tot mijn leedwezen verhinderd, bovenge

noemde vergadering bij te wonen. Gaarne had ik 
van hel Bestuur omtrent de beschreven punten eeuige 
toelichtingen vernomen. 

'' Omdat ik afwezig was, zou ik kalmpjes in de 
besluiten der Vergadering berust hebben, gedachtig 
aan het nies absents out tort" , zoo De Opmerker 
mij niet verteld had, dut deze vergadering tot nailer 
verdaagd is geworden. 

Alsint verzoek ik u een weinigje ruimte, waarde 
heer Redacteur , voor mijne opmerkingen , die nog 
gedeeltelijk geldend zijn. Het zijn niet de opmer
kingen vnn een oud -bestuurder, doch die van een 
gewoon lid der Maatschappij, in het bezit van de 
nieuwe wet eu met de gegevens in handen , welke 
alle leden ontvangen hebben 

Voor mij ligt De Opmerker dd. 5 Maart 1881, 
bevattende uw verslag van de vergadering, zoo ook 
dc concept-begrooting voor ' 8 1 , benevens de nieuwe 
wet en de verslagen van de Mei- en September-
vergaderingen van 1880. lndenoproepingsbriefwor.lt 
het eerst gesproken over de begroeting van '81. 
Ik wil mij derhalve vooreerst daarbij bepalen. 

In de Mei-vergadering van '80 wenl de nieuwe 
wet goedgekeurd. De Penningmeester bracht eene 
begrooting voor '81 ter tafel , opgemaakt naar de 
oude wet, welke (oen nog van kracht was. Ofschoon 
deze begrooting voor '81 niet paste in het kader 
der nieuwe wet, lichtte evenwel de Penningmeester 
zijne concept-begroot ing toe. De Vergadering begreep 
terecht, dat de toestanden, door dc nieuwe wet in 
het leven te roepen , belangrijke wijzigingen in de 
ontvangsten en uitgaven moesten teweegbrengen, 
wijzigingen , die toen niet voorzien konden worden, 
die in geen geval in cijfers konden worden uitgedrukt. 
De heer Van Etteger stelde alzoo voor: aan het 
Bestuur over te laten, de noodige maatregelen te 
nemen om van deze begrooting af te wijken; welk 
voorstel door de Vergadering goedgekeurd werd. liet 
Bestuur bail alzoo een onbeperkt crediet en wos 
geenszins verplicht, later met eene nieuwe begrooting 
voor '81 voor den dag te komen. Evenwel, »plus 
royuliste que le ro i" , biedt het Bestuurde Vergadering 
eene gewijzigde concept-begrooting voor '81 aan. 

Deze meer dan constitutioneele handelwijze van het 
Bestuur zou zeer te prijzen zi jn, indien de concept-
begrootiiig goed was, d w. z. indien zij baseerde 
op de nieuwe wet en hetgeen daarin te lezen staat, 
indien zij rekening hield met dc aanwezige toestanden. 
Dit is echter niet het geval. Onder de ontvangsten 
worden rente van ellecten en huur van het huis in de 
Kapelsteeg, elk ad f 1, alzoo pro memorie uitge
trokken. 

Bij de indiening der begrooting bezal de Maat
schappij effecten, tenminste de Penningmeester ver
klaart op de vergadering van 1 Maart, dat hij de 
opbrengst van het gebouw in de Kapelsteeg en van 
de effecten op 10 mille taxeert. Op genoemd tijdstip 
trekt de Maatschappij huur van het gebouw iu de 
Kapelsteeg, want het wonlt op dezelfde wijze als 
vroeger bewoond. Beide ot)tvangst|iosten behooren 
alzoo niet p". m°. op de begrooting te paraisseeren; 
hun bedrag is vrij nauwkeurig op te geven. 

W a t de uitgaven betreft, veroorloof ik mij de vol
gende opmerkingen: 

Voor Hoofdstuk 1 wordt ƒ 2 0 0 0 uitgetrokken. 
Volgens art. 38 der wet, zal de uitgever eene 

subsi.lie ontvangen voor Tijdschrift en Weekblad. 
Het Bestuur verklaart op de jongste Maart-ver

gadering een uitgever gevonden te hebben, die voor 
ƒ 500 subsidie beide uitgaven voor zijne rekening 
nemen zul. Bravo! Waarvoor dan de overige ƒ 1500? 
Voor de noodige kopie, repliceert de Voorzitter. Zal 
de Maatschappij de in Tijdschrift en Weekblad te 
plaatsen verhandelingen eu platen aan den uitgever 
kosteloos verschaHëii , en deze voor / 500 subsidie 
zich slechts belasten met het drukken en uitgeven? 
Dit kau zeker de bedoeling niet zijn. In de Mei-
vergadering van '80 wenl zeer definitief besproken, 
dat de uitgever voor alle stukken zorgen zoude, 
onder verplichting evenwel ze aan dc goedkeuring van 
het Bestuur t« onderwerpen. W i l men dezen post 
van ƒ 1500 in het leven roepen, om daaruit ook 
den Secretaris voor zijn eventueel te leveren bijdragen 
te voldoen, hem op deze wijze eene tegemoetkoming 
verschallen voor de ƒ 5 0 0 huur , die hij «gaarne" 
bereid is voor drie kamers in het Musée Louis X V 
te betalen? Nogmaals, is het betalen van de noo
dige kopie niet de zaak van den uitgever? 

Hoofdstuk 5 : het uitschrijven van prijsvragen 
{medailles). Mijns inziens verkeert de geachte Pen
ningmeester hieromtrent in eene dwaling. 

In 1879 zijn prijsvragen uitgeschreven, De ant
woorden zijn ingekomen ongeveer einde 1880, de 
beoordeeling geschiedt nu . terwijl de eventueele uit
reiking der bekroningen in de Mei-vergadering van 
'81 zal geschieden. Op de begrooting voor'81 moest 
alzoo onder Hoofdstuk 5 voorkomen het bedrag, in 
1870 voor de drie prijsvragen uitgeloofd. 

Terloops stip ik Uer aan, dat ƒ 200 voor medailles 
bijna bespottelijk is ; dat bij de begrooting van '82 
wel gedacht mag worden aan de kosten voor het 
maken van den stempel der medailles, tenzij het een 

of ander welwillend l i d , bij verrassing, dat voorwerp 
gratis verstrekt. 

Hoofdstuk ü . Het uitgeven van bekroonde ont
werpen en verhandelingen wordi pro memorie uitge
trokken. 

De Voorzitter verklaart, dat de bedoeling i s , de 
bekroonde prijsvragen in het Tijdschrift te doen op
nemen. Is <les Voorzitters bedoeling, ook de be
doeling geweest van den wetgever? Ik geloof van 
neen. Waar art. 32 zegt, dat de bekroonde ant
woorden door ile Maatschappij wonlen uitgegeven 
op zoodanige wijze , als het Iiestuur dit het meest 
geschikt oordeelt, wordt klaarblijkelijk bedoeld, dat 
de Maatschappij zelve voor de uitgaven zal zorgen, 
dat het Bestuur vrij is den vorm, soort van drukwerk 
enz. te bepalen. 

Dat ue bekroonde ontwerpen eene afzonderlijke 
uitgaaf zullen uitmaken, wonlt mede bevestigd door 
art. 5 , waar gezegd wordt: gewone leden ontvangen 
gratis de uitgaaf van bekroonde prijsvragen enz.; 
buitengewone leden ontvangen gratis de uitgaaf van 
bekroonde prijsvragen enz. Nergens wordt gezegd, 
dat de leden een paar platen uit een tijdschrift 
ontvangen zullen. 

Zoo het Bestuur dit jaar de bekroonde Prijsvragen 
in het Tijdschrift due opnemen, het volgend jaar de 
Afbeeldingen van oude Gebouwen en bet Verslag, dan 
behoeft het slechts nog alleen bet weekblad bij het 
Tijdschrift le voegen, om dc gewone leden alles op
nieuw tc doen betalen en bovendien jaarlijks ƒ 1 5 
per lid voor het een en ander begeerd doet in kas 
te hebben. 

Hoofdstuk 10. Toelage aan de afdeelingen pro 
memorie. 

In de tfei-vergadering van '80 wenl over dit Hoofd
stuk lang en breed geredeneerd, totdat op voorstel 
van den heer F . W. van Gendt art. 51 werd aan
genomen , zooals bet thans in de wet luidt. Zeer 
duidelijk staat daar te lezen, dat iedere Afdeeling, 
voor elk lid det' Afdeeling, tevens litl der Maatschappij, 
een geldelijke toelage uil de kas der Maatschappij 
zal ontvangen. De afdeelingen hebben hare wetten 
naar die van de Maatschappij gewijzigd Het Bestuur 
kan elk oogenblik weten, hoeveel afdeelingsleden 
levens lid der Maatschappij zijn, het behoeft slechts 
te bepalen welk bedrag per lid zal worden tegemoet
gekomen, om voor Hoofdstuk 10 een definitieve som 
uit te trekken. Een memoriepost is geenszins ge
motiveerd. Hoe het mogelijk is, dat het voorstel van 
den heer Salm, uaan de afdeelingen eene tegemoet
koming tc vei-schaffen", kon afgestemd worden, is 
onbegrijpelijk. De Maatschappij is tot die tegemoet
koming verplicht. Of wil het Bestuur terwille van 
het •waardige gebouw" de wet niet kennen? 

Hoofdstuk 1 7 , Onderhoud van het maatschappelijk 
gebouw. Ook dit Hoofdstuk kau geen memoriepost 
zijn. Het maatschappelijk gebouw in de Ka[>elsteeg 
bestaat. Daarvoor moet belasting betaald worden, 
onderhoud ervan is noodig. Een bedrug, ongeveer 
gelijk aan vurige jaren, moet hier woitlen uitge-
tiokken. 

Het bijgevoegde Hoofdstuk (10) dient te vervallen, 
aangezien bet spreekt over rente, aflossing van schul
den enz., die niet bestaan. Van de posten, waarvoor 
cijfers uilgetrokken z i jn , heb ik niet gesproken, 
hoewel erover geredekaveld kon worden. 

Hierna wordt de begrooting, behoudens de posten 
op het gebouw betrekking hebbende, aangenomen, 
zegt De Opmerker van 5 Maart j l . 

Vergeef mijne mogelijke onervarenheid, zoo ik ver
klaar dit besluit niet le begrijpen. Eene begrooting 
wonlt aangenomen of afgestemd. Dat ze goedgekeurd 
wordt behoudens de helft van het aantal jiosten, 
welke daamp voorkomen, is waarschijnlijk onlogisch. 

De bedoeling van de Vergadering zal geweest zijn, 
het Bestuur ccn onbepaald crediet te verleenen. Een 
dergelijk besluit was echter niet noodig, daar. zooals 
ik in het begin van dit artikel aantoonde, de Mei-
vergadering van '80 daarin had voorzien. 

Naar mijne bescheiden meening dient de hier 
behandelde concept-begrooting niet tot richtsnoer van 
hetgeen uitgegeven kau of mag worden, doch hoofd
zakelijk als memorie van toelichting voor het sub 2 
op de agenda aangeduid voorstel. 

Met dit schrijven heb ik geenszins bedoeld terug 
te komen op de goedgekeurde (?) begrooting. Ik 
wilde alléén aan toonen, hoe jammer het is , dat 
eerlijke en eerbiedwaardige mannen, zooals de 
Bestuurdeis van de Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst zi jn, zich door hunne vooringenomen
heid met een opgevat denkbeeld kunnen laten ver
leiden , een dergelijk stuk, als de hier besproken 
concept-bcgrootiiig, in het leven te roepen. 

De waardige zetel dor Maatschappij is voor het 
Bestuur zoo aanlokkelijk, dat alles ervoor wijken moet. 

In de vergadering van Mei '80 verklaart de Se
cretaris, dat het gebouw in de Kajielsteeg, hoewel 
zeer be|>erkt, voldoende is voor de gewone vergade
ringen van het Bestuur en enkele roiuimssiën. 

In September '80 bestaat, volgens den Voorzitter, 
werkelijk behoefte aan grootcre en betere localiteit. 
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V 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 12 Maart 1881. 

Hij vraagt derhalve machtiging om, wanneer de 
financiën van dc Maatschappij ilit zullen toelaten , 
een waardig gebouw te koopen. 

In Februari ' H l worden de leden uitgenoodigd, 
hunne goedkeuring te verleenen tot hel aankoo|>en 
van een waardig gebouw. 

Waardoor ontstond in zoo korten tijd de groote 
behoefte aan meerdere loculileit. Nergens wordt dit 
opgehelderd. 

Waaruit blijkt, dat de financiën zoodanig verbeterd 
zijn, dat ccn groot gebouw kan worden aangekocht? 
Heen cijfers worden aangevoerd, die daarop het ant
woord geven. In , Mei 'HU bezat de Maatschappij 
het gebouw in de Kapelsteeg benevens eeiiige«dlecten. 
In Februari "Hl («staat slechts diezelfde bezitting. 

Ik kan niet anders dan ten sterkste ontraden, mi 
reeds een kostbaar gebouw aan te koopen. Eerst 
dan, wanneer de nieuwe wet iu volle werking ge
treden i s , wanneer alle uitgaven behoorlijk geregeld 
cn de kosten volkomen zeker bekend zi jn, wanneer 
blijk is gegeven, dat het onderwijs inde Bouwkunst 
door de Maatschappij behoorlijk woidt ter harte ge
nomen — eerst dan, zeg ik , is de tijd gekomen, een 
waardig gebouw tc bc-üttcn. Zich nu reeds 1M> 
langrijke kosten op den hals te halen voor een doel, 
dat nog vorm ontvangen moet, de heeren 8alm en 
Gosschalk hebben het zeer juist aangemerkt, is min
stens onraadzaam. 

W i l het nieuwe Bestuur ccne betere bibliotheek 
inlichten, eene voortdurende tentoonstelling iu het 
leven roe]>en, dan ware misschien gedurende eenige 
jaren voor 18 a 2400 gulden een geschikt lokaal 
te huren. Blijkt het, dat bibliolheek en tentoon
stelling geapprecieerd worden, dan is er nog altijd 
gelegenheid ecu gebouw te koo|wn. Misschien het 
Musée Louis X V niet, zeker evenwel een ander ge
bouw. Mogelijk ook, dat dc Maatschappij alsdan een 
geheel nieuw gebouw naar hare behoeften en barer 
waardig kan doen bouwen. 

Ik zeg u bij voorbaat dank, waarde heer Redac
teur, voor de verleende plaatsruimte. Voor dit on
derwerp zal ik verder in uw geacht blad geen plaats 
verzoeken, daar het volstrekt mijn voornemen niet 
is, iu twistgeschrijf te treden. Wie het met mij eens 
is, stemme tegen den aankoop van het voor het doel 
totaal ongeschikt gebouw sMusée Louis X V " ; wie 
de tegenstanders, waartoe ik behoor, in het ongelijk 
stelt, uite zijne slem er vóór. 

Het Bestuur vau de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst ontvange hierbij de verklaring van 
mijne hoogachting, hoewel ik zijne >.vooringenomen
heid" niet onvoorwaardelijk kan goedkeuren. 

Geloof mi j , waarde heer Redacteur, hoogachtend 
Uw dienstw. dienaar 

D A N I E L J. S A N C H E S , 
Architect. 

M A A T S C H A P P I J TOT B K V O R D K R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

A F D E E L I N G A M S T E H U A M . 
Vergadering gehouden 4 Maart 1881. 

Naar aanleiding van de lezing der notulen deelt 
de Secretaris de corresj-ondentie mede, gevoerd tus
schen het Bestuur der Maatschappij en dal der Af
deeling, betreflende de op de vorige vergadering ge
nomen besluiten iu zake de herziening van het Re
glement. 

Hieruit blijkt, dat het Bestuur der Maatschappij 
goedvindt in het Reglement de bepaling Op te nemen, 
udat plaatselijke leden recht van toegang heblien 
op de vergadering der Maatschappij , welke gehouden 
wordt in September, ter plaatse waai zij lid der 
Afdeeling zijn, na afloop der huishoudelijke werk-
ziamhcden. Zij hebben daar evenwel geen recht 
van stemming." 

De Vergadering vindt geen bezwaar, deze bepaling 
zoodanig op te nemen. 

Daarna geeft de Commissie van beoordeeling der 
ingekomen antwoorden op de prijsvragen, uitge
schreven in April 1880, de conclusie van haar rap
port, waaruit blijkt, dat zij geen bekroning wenscht 
toegekend te zien, maar het ontwerp van een bloe
menwinkel, ingezonden onder het motto »Flora", eene 
beloon ing van ƒ 3 0 waardig keurt. Hel ontwerp voor 
een kiosk, inge .ouden onder het motto «Le travail 
eniioblit le cocur" . wordt geen belooiiing waardig 
gekeurd. Ais vervaardiger van het ontwerp •F lo ra" 
maakt zich niemand bekend, zoodat den leden van 
de/e conclusie /al worden kennis gegeven. 

Alsnu wordt het woord verleend aau het eerelid 
den heer J. II. Leliman, die wenscht te behandelen: 
nl)e klachten over onze bouwkunst en onto nijver
heid gewogen, maar te licht bevonden.'1 

In de eerste plaats vraagt spreker: Wie is de 
klager en wat is de klacht.' Op beiden valt dikwerf 
veel aan te merken. Voor sommigen is het een soort 
mode en staat het geleerd, meenen z i j , met. eenige 
minachting over onze bouwkunst eu nijverheid te 
spreken. In het buitenland is dal beter, zeggen zij, 
en vergelijken dan ons land met Frankrijk of lier-
manie inplaats van met Zwitserland of dergelijke 
tanden. Onze bouwkunst is een chaos, pronkt met 
voeren van anderen, bezigt vunzig inate.iaal enz. 
Vroeger hadden wij pilden, en loen was dat beter, 

spreker dealt die meening niet en hecht ook niel 
met hen aan die gilden. Zij knoeiden vaak en 
handelden als autocraten . waardoor zij de vrije uiting 
van het kunstgevoel vaak belommerden. Wel werden 
er goede werkstukken gemaakt, die hij naar waarde 
schat, maar de kunst verhellen vermochten zij niet. 

A l dat klagen ontzenuwt, verbetert niet. Spreker 
ontkent, dat on/e scholen en eveneens onze werklie
den slecht zijn. 

Men moet niet te zeer letten op hetgeen tentoon
stellingen geven • deze toch leveren geen getrouw beeld 
van hetgeen onze kunst is. 't Wonlt tijd daarvan 
meer af te zien. Men mag op ge/ag daarvan althans 
niet afkeuren, omdat zeer velen, om verschillende re
denen, i uen daaraan geen deel te mouten nemen. 

Spreker acht ook verkeerd bet streven van ben, 
die inpla.it- van mede te werken om hel bestaande 
vooral in ons ouderwijs le verbeteren, liever dut op-

zijde zetten en opnieuw beginnen, wier leus geen 
andere is dan hel lOte toi dc l a , pour que je m'y 
mets." Neen, zegt spieker, alles is niet u o slecht, 
maar wij hebben goede werkgevers noodig en aan
moediging en ondersteuning van de bouwkunst van 
overheidswege. 

Vergelijkt hij deu toestand hij dien van voor 50 
jaar, dan zijn wij veel vooruitgegaan. Met weinig 
weet men veel te doen. De indeeling en samenstel
ling der gebouwen is boter , het optisch effect ver
hoogd , de versieringen ineei' gepas! . enz. 

Voorts waarschuwt spivker tegen de overlurrsching 
van vreemden invloed, tegen imaporij van vroegere 
vormen, en hij wantrouwt hen, die alles van het ver
ledens overnemen, zonder genoegzaam rekening te 
houden met de behoeften van onzen tijd. 

Omtrent onze nijverheid geldt hetzelfde als ten op-
zichte van onze bouwkunst, tiaar /ij tweelingzusters 
zijn. Ook op tlat gebied heeft de critiek veel schuld, 
daar zij dikwerf door niet-bevoegden wordt uitgespro
ken. Spreker wil specialiteiten iu het vak voor kunst
rechters ; zij alleen kunnen over tie waarde van het 
werk oordeclcn en niet z i j , die het nijverheids vak 
alleen door theorie kennen. Spieker kan voorbeel
den noemen vau commissien. waar dit veel ie wen-, 
schelt overliet, doch wil bulten personaliteiten blijven. 

Is tie toestand van onze nijverheid slecht? Neen! 
Is zij best. Ook tlat niet : beter en ook minder 

dan voorheen, doch elk tijdvak drukt zijn bijzonder 
karakter op zijne nijverheid, daarom kunnen wij 
niet alles vergelijken. 

Geef goede teekeningen aan onze beeldhouwers, 
mctilteluiakers, vervaardigers van schooi-steeuiiiaiilels, 
spiegelmakers en too veel anderen, en zij zullen u 
werk leveren, dat met het beste buitenlandse.! werk 
minstens gelijkstaat, ja het vaak overtreft, vooral 
wat deugd/aamheitI betreft, Wel maken wij geen 
Delftsch aardewerk meer, maar indien er genoeg
zaam vraag naar was, zou ook die tak van nijver
heid zijn ouden roem wel herwinnen. 

Samenwerking is noodig om onze nijverheid te 
steunen, en zoo weinig mogelijk moet uit den vreemde 
getrokken worden, dan zal tlie nijverheid meer en 
meer bloeien en velen critici met hunne dikwerf 
ongegronde klachten bet zwijgen opleggen. 

De Voorzitter dankt spreker voor xijne voordracht, 
waarna omtrent enkele punten van gedachten wordt 
gewisseld. 

Dal alleen s|>ecialileifon iu een vak als kunstrech
ters kunnen optraden, vond eeuige bestrijding, althans 
dat men bepaald kunstenaar zou moeten zijn, om 
over producten van een speciaal vak te kunnen uor-
üeelen. 

De heer Wol ter hecht meer nau 't oordeel van 
ontwikkelde mannen van algemeene kennis, dan van 
s(>ecialiteiten. 

De Voorzitter merkt op, dat onze paleizen op den 
Dam en het Volkspaleis grootendeels door vreemden 
gemaakt zijn. 

De heer Leliman geeft dit voor het eerste niet 
toe; het tweede noemt hij geen kunstwerk. 

De heer Rieber vraagt, of men in ons land nog 
wel het smeedwerk kan maken gelijk het hier in de 
IC'1» eeuw werd vervaardigd. Hij betwijfelt dat. 

De heeren Leliman eu Laarman noemen eenige. 
voorbeelden vau kunstig smeedwerk en ook de ver
vaardigers daarvan. 

De heer Rtober antwoordt hierop, dat men veel 
Voorsmeedwerk houdt, hetgeen bij nadere beschouwing 
gegoten staal blijkt te zijn. Kerst genoemden houden 
evenwel vol, dut zij smeedwerk Op het oog hebben. 
Daarmede is tlit onderwerp afgehandeld. 

In de bus is een vraag gevonden, luidende: 
«Zou het niet ge wenscht zijn te bezitten: Alge

meene voorwaanlen voor het maken vun gebouwen, 
voornamelijk ten dienste van architecten?" 

De heeren Leliman en Laarman vermeenen, dat 
die behoefte niet bestaal, daar ieder werk bijzondere 
eischen heeft, tlie omschreven moeten worden. 

N a eeuige toelichting van de bedoeling der vraag 
door den Secretaris, vermeent h i j , dat dusdanige 
voorwaarden, mits goed eu practiseh ingericht, zeer 
gemakkelijk zouden zijn. 

De heer Van Sta vel aagt, dal hij ecu volgende 
vergadering een en ander wenscht mede te dealen 
over Portland-cement. 

Ten slotte wijdt de heer Leliman een woord van 
hulde aan de nagedachtenis van den overleden ge
meente-architect van Leeuwaiden, den heer T. Romein, 
die steeds een werkzaam li I tier Maatschappij was 
en een zeer vcnlienstelijk vakgenoot. 

Met dit woord van waan leering wonlt tloor de 
Vergadering volkomen ingestemd. 

Daarna wonlt een nieuw lid voorgesteld, en de 
vergadering gesloten. 

I N G E Z O N D E N S T U K K E N . 

Mijnheer de Redacteur, 

In het bijvoegsel van uw blad van I'd Februari 
11. komt een artikel voor, om tie wenschelijkheid te 
betoogen van een Bureau tot onderzoek van bouw
materialen, en zou het ons hoogst aangenaam zijn, 
indien li het onderstaande iu uw blad wel wildet 
Opnemen, teu bewijze van de noodzakelijkheid voor 
zulk een »Bureau" 

Op 15 October cn 5 November werden, iu de 
Rotterdamsche Afdeeling tier Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst, proeven genomen met 
verschillende Porlland-ccinent-soorleu, waarbij eene 
eerste rol speelde de cement van de heeren Josson 
\ Be Lang Ie, eu verliet die cement het strijdperk, 
volgens de aldaar genomen proeven, als volkomen 
overwiiiiiures van alle mogelijke undere cementen. Ook 
de cement van dc heeren Dyckerhoff St Sohne behoorde 
onder de geslagenen , doch daar dezen , als handelaren 
in die cement, van de mededinging van cement niets 
wisten, onderzochten zij van waar de cement was, 
waarmede de proeven genomen wareu, eu vonden 
dat dit een vat was, vier maanden te voren als 
proefvat uit eene partij van 1000 vaten gc.iomen, 
an sedert dien lijd gco|ieud blijven staan, waar 
door deze cement wel niet in kwaliteit achteruit
gaat, doch wel zooveel in vlugheid van binding, 

dat dit op eene bet rekkelijk korte proef als hier, 
van 7 en '28 dagen, veel invloed beeft. 

Na de eerste proef van 7 dagen schreven zij 
hierover een brief aan het bestuur der Rotterdam 
scht! Afdeeling en wel den '21 October, doch ont
vingen daarop niet het minste antwoord. 

Aan elk bevoegd eu onpartijdig beoordeel aar moeten 
terstond in het oog vallen de bijzonder iiileciilou 
pende getallen, die verkregen werden , VOOT het weer
standsvermogen tegen trekken, hij de cement vau 
de heeren Josson & De Langle; want, terwijl toch 
van bel tor beproeving e.rp<es gezonden monster 
cement, dit vet mogen was, bij enkel cement na 7 da
gen gemiddeld 64 K G . , na '28 dagen 70 K G . , was 
dit slechts hij enkel cement na 7 dagen gemiddeld 
.'17 K G . , na '28 dagen 47 K G . voor die cement. dis 
als Monsteroatsn hier in den handel gebracht 
teurrn . en waarvan die vaten , welke opgegeven wer
den ah oude cement en daarom als minder goed, 

nog een , betrekkelijk veel, hooger cijfer aangaven . 
dan de versche vaten. 

Uit de verdere getallen, met dc andere cementen 
verkregen, vindt ineu ook. dat enkele soorten met 
eene bijvoeging vau zand veel geringer, andere veel 
beter worden iu verhouding tot de overige cementen : 
ja zelfs zouden een paar merken, na 7 dagen ver-
Bteeningslyil, met drie deelen zand, hun eigen ge
wicht niel hehhen kunnen dragen — merken . die toch 
anders waarlijk niet zoo ongunstig bekend zijn. 

Daar nu de eerlijkheid en goede trouw tier IMÏ-
stuursledeii van meergenoemde Afdeeling boven alle 
verdenking verbeven is, blijkt uit een en ander ten 
duiilelijkste, dut, ten eerste, op enkele kleine bijzon
derheden — die toch vau gewicht zijn, als b. v. dat 
het vat van de DyckerhotT'sche cement vier maanden 
had geopend gestaan — niet gelet is ; en ten tw le, 
tlat de proeven niet door geoefende handen zijn ge
daan , daar anders bij de eeue proefneming eene 
zelfde eementsoort niet bijna de beste en bij eeue 
andere bijna tie slechtste kon zijn. Ook bewijzen 
de proefnemingen met tie Belgische cement van de 
heeren Josson & De Langle. zooals op fal. 3 Pan 
de onlangs door ons uitgegeven brochure sluit, 
dal eene fabriek ice /zui .KK G O E D E MONSTBRS mal.-n 
kan, maar niet die zoo goede cement in den han
del kan brengen, want d m zouden tie prijzen bui 
ten alle mogelijke verhouding moeten wonlen. 

Waren dus deze proeven genomen door een ko
ninklijk of staa/s-omlerzoekingsbureau voor hou te
nia/- riolen, zooals dal te Berlijn, directeur de heer 
l l r . Btdiiiie, dan zouden daar ook zijn toegepast 
de, in Duitschland algemeen aangenomen, »Norinen" 
(tie (ol. 0 onzer brochure) en een regelmatiger resul
taat der proeven verkregen zijn. eu niet zelfs zeer 
goede cement soort en bijna vau onwaarde zijn ver
klaard. 

Eindelijk nemen wij deze gelegenheid nog tc baat, 
om heeren verbruikers van Portland-cement attent 
te maken op de vernwnging van kalk me/schrale 
ccmentmor/ets, waarvan voor het gewone metsel
werk de verhouding daarvan te vinden is op tol. 7 
van, meergenoemde brochure, waar de voordeelen 
van dezen mortel boven dien van tras of hydraulische 
knik ook staan aangegeven. Auu de fabriek van de 
heeren Dyckerhoff tt Sohne is alles, wat niet tot de 
vuurwerken betrekking heeft, in den laatsten lijd 
met deze cemeut-kalkmortels gemetseld, onderi«mie-
re het kantoorpand, 7 ramen breed eu twee ver
diepingen hoog, met 1 deel cement op 2 ileelen 
gebliischte kalk en 10 deelen zand, en is bijna geen 
spijker in de voegen te slum. Voor wat waterdicht 
werk moet zijn wordt een mortel genomen van 1 
deel cement op 1'/, deel gebluschte kalk en 7 deelen 
zand, hoewel dc heeren voor alle zekerheid aanraden 
eene melange van I deel cement op I deel ge
bluschte kalk en 5 doelen zand, of van 1 deel ce
ment op 1 d e e l gebluschte kalk en 6 deelen zand, 
te nemen. Ook halen zij hierbij nog het feit aan, 
dat de fundamenten van het universiteitsgebouw te 
Straatsburg zijn gemaakt van 1 derlcement, 1 deel 
gebluschte kalk, 5 deelen zand en 0 deelen kiezel, 
en was dit deu volgenden dag instaat het water tegen 
te houden. 

Hierbij moet nog bijzonder worden acht gegeven 
op de vermenging, die moet geschieden uls volgt: 

In een buk, die ruim genoeg moet zijn voor het 
doel, daar anders het dooreenwerken niet goed-
gaat, doel men de kalk, en verdunt die tot eeue water
dunne massa (kalkmelk). Is dit geschied, zoodat alle 
kluitjes /ijn verdwenen, dau moeten naast deu bak 
het zand en tie cement eei-si droog goed tloor elkander 
worden gewerkt, zoodut de vermenging volkomen 
is; •l.iiiin.i wordt die melange langzaam in de kalk
melk gedaan, eu onophoudelijk geroerd en doorge
werkt, om de kalk er goed doorheen te krijgen. 
Zou men echter op de massa van cement en zand 
de kalkmelk werpen, dan bekomt men nooit eeu 
bruikbaren mortel, want dan zakt het water uit de 
kalkmelk terstond naar beueden . de kalkdeeleu blij
ven bovenop de massa, en zijn er nooit weder goed 
doorheen te werken. 

Het productievermogen der fabriek van de heeren 
Dyckerhoff & Sohne is thans geklommen tot 250,000 
vaten per jaar , en kunnen de heeren daarmede nog 
niet aau alle navragen voldoen; terwijl de meeste 
andere Duitschu fabrieken onder de 125,000 vaten 
blijven, en velen tot zeer lage prijzen hunne cement 
moeten afzetten. 

U dankzeggende voor de toegestane ruimte, tee
ken wij met alle achting. 

Uwe Uw. Dienaren 
J . & D. V A N D E R POT. 

Rotterdam 5 Maart 1881 . 
P. S. Mocht er onder de heeren ingenieurs, ar

chitecten of bouwkundigen nog iemand zijn , die de 
brochure niet heeft ontvangen, zijn wij bereid die 
op aanvraag terstond toe le zenden. 

DE P R I J S V R A A G V A N UK M A A T S C H A P P I J 
V O O R D S 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 . 
Het ïs zeer rechtvaardig en juist gehandeld, dat 

beanivvomliiigeii van prijsvragen met het rapport van j 
beoordeeling, voor het publiek of altham voor de 

prijskampers, worden leiitoonge-leld, opaal men zich 
zal kunnen overtuigen van dc juistheid der uitspraak 
van de Jury of van d • vorderingen der concurreerende 
collega's. 

Dat het tentoonstellen van de ingekomen ant. 
woorden, vóór de Jury daarover een oordeel heeft 
uitgesproken, slecht kan werken, bewijst het hoofd
artikel in De Opmerker van 20 Februari j l . 

Behalve dat die recensie minstens voorbarig i s , 
draagt zij den stempel van oppervlakkigheid en is 
met zichzelve in tegenspraak. 

Daar waar de Maatschappij voor den Werkenden 
Stand zulk een »na volgens waardig voorbeeld" geeft, 
behoorde een zooveel ziend man, als tie recensent, 
mede-, inplaats van tegen te werken. 

Ware de beoordeeling loerend, aanmoedigend en 
gemoedelijk, hare uitwerking zou meer nul. stichten 
dun zulk eene oppervlakkige, dikwijls afbrekende en 
voor enkelen zelfs ontmoedigende critiek. 

Nog minder noo l ig [n hel. noemen van deu ooi-sproug 
van sommige motieven. Ieder, die noemenswaard aan 
Bouwkunst doet, zal weten, dat er ook ten deze niets 
nieuws onder de zon is , en tn i . handelen Jongere 
bouwkundigen verstandigdoorde werken van bekwame 
architecten of bestaande gebouwen te raadplegen, 
temeer, wanneer zij niet in bet bc/it zijn van eene 
kostbare bibliotheek. 

Hoe onpartijdig en zeer bekwaam de Jury van 
beoordeeling ook moge zijn, zulke beschouwingen 
iu handen tier pers konden ou willekeurig oorzaak 
zijn, dat invloed op de uitspraak werd geoefend, zelfs 
zonder hot minste opzet of kwaden wil van de 
zijde der Jury, eu zoodoende schaden aau de onpar
tijdigheid , vooral wanneer de critiek minder juist is. 

A., 2 Maart 1881. Kei, Bouwkundige. 
aM^ De redactie maak) geen beswaar aan het bo
venstaande plaatsruimte af te staan, al deelt zij tie 
zienswijze van den schrijver niet. Antwoorden op 
prijsvragen mogen aan gepaste critiek oiulerwor|ien 
worden, en de iu dit weekblad medegedeelde beschou
wingen kuutK-ii uiet ontmoedigend werken. 

Het is echter een lel t , dat de critiek enkele me
dewerkers minder aangeiia.im /al aandoen, maar d i l 
mag geen reden zijn om ze af te keuren. 

Geachte heer Redacteur 

Op bladz. 3 van de prijsvraag, uitgeschreven door 
het Bestuur van de Maatschappij voorden Wei kenden 
Siaud te Amsterdam, wordt het volgende bepaald: 

• N a de uitspraak der commissie van beoordeeling 
worden de ingekomen plans te Amsterdam tentoon
gesteld." 

Eene uitspraak uer commissie heeft, voor zoover 
mij bekend is, nog niet plaats gehad. Men mag 
dus onderstellen, tlat de op 25 Fein uuri I l . gesloten 
tentoonstelling in hel gebouw | A r t i " een 'Jfor-ten
toonstelling geweest is, en er eene t weetic volgen moet. 

Het Bestuur van de Maatschappij bovengenoemd 
zou voorzeker vele belangstellende bouwkundigen ge
rieven tloor middel van uw weekblad daaromtrent 
inlichting te geven. X . 

rfcricütea ea mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Oonverneur-Oeneraal 
van Nederlandsch Oost Indie zijn de volgende IM>-
•cnlkkingen genomen : 

bij den Waterstaat enz., benoemd : tot ingenieur 
2e klasse, J Ntihout van der Veen laatstelijk inge
nieur 3e klasse; tol oplichter le klasse, tie ambte
naar op wachtgeld P. Reep, laatstelijk die betrekking 
bekleed hebbende ; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aau den ingenieur 2e klusse G. Hosting ; 

bij het Bosch wezen, benoemd: tot opziener Ie 
klasse op Java en Uadoera, de opziener 2e klusse 
M . Honig. 

— Door Z. IL is, met ingang van 1 Apri l I8N1, 
aan D. A . M Doublet, opzijn verzoek, eervol ont
slag verleend als Rijksopzicuer der 3e klasse op de 
snoonregdienaten. 

— Dooi1 Z. M . is met 1 April a. s. aan den 
inspecteur van den Waterstaat Jhr. J. It. T. Oi t l , 
op verzoek, een eervol ontslag verleend, onder dank
betuiging voor de vele en trouwe diensten deu lande 
bewezen, en met toekenning van deu titel vau hoofd
inspecteur vau den Waterstaat; en zijn voorts be
noemd: tol hooldins|iccleur van den Waterstaat, dc 
inspecteur P . Galand; tot inspecteur van den W a 
terplaat, de hoofdingenieurs l e klasse l l . 8 . J .Rose 
en J . F . W. Conrad; tot hoofdingenieurs van deu 
Walei-staat l e klasse, de hoofdingenieurs 2e klasse 
I. II. J . J . Mazel en A . L . de Biuyu Kops. 

— De Minister van Binnenlantlsche Zaken heeft 
den 2 i o Februari j l . aan de provinciale besturen eene 
circulaire gericht Omtrent den bouw eu verbouw vuu 
scholen en onderwijzers won ingen. Van deu inhoud 
dier circulaire is kennis gegeven aan de gemeente
besturen. 

Die circulaire houdt o. a. het volgende i n : 
•Sedert de invoering der wet van 17 Augustus 

1878 (Staatsblad No. 127), is het Rijk geldelijk 
veel meer dau vroeger betrokken bij ile koslen, ver
bonden aan tien bouw ol' verbouw van scholen cn 
onder wijzers won ingen. Het Rijk heeft alzoo ook een 
evenredig grooter belang verkregen, dat alle maatre
gelen worden genomen, tlie ertoe leiden kunnen, 
dut du aauuemiugspi'ijs van deze werken zoo billijk 
mogelijk zij. 

I Hiertoe behoort inde eerste plaats, tlat zulke wer
ken iu tien regel iu het openbaar worden aanbesteed: 
tlat aun die aanbestedingen tijdig openbaarheid worde 
gegeven, inzonderheid door aankondigingen in die 
bladen, welke, uit hunnen aan l , meerspeoisaldoor 
de gegadigden op soortgelijke werken wonlen ter 
hand genomen, en dat de bestekken van deze wer
ken mot tie daarbybehoorende teekeningen zoo goed
koop en gemakkelijk mogelijk verkrijgbaar worden 
gesteld. 

uDoor dese middelen kan worden bereikt : dut tie 
mededinging wordi bevorderd en dat de ontwerper, 
wiens arbeid in ruimer kring bekend eu beoordeeld 
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wordt, zich meer nog dun tol dusver op zorgvuldige 
bewerking zal toeleggen. Het eerste komt ten bate 
van de Rijks- eu gemeentekassen, het laatste zal 
vanzelf een gunst igen invloed uitoefenen op het uit 
te voeren werk. 

»lk zou wenschen: 
l o . als regel te tien sangenomen, dat de bestekken 

en teekeningen iu een genoegzaam aantal, door tic 
gemeentebesturen te bejialen, exemplaren worden ge
drukt. Als maximum van tien verkoopprijs kon ge
steld worden tien cent per vel van vier bladzijden 
sein yrlbrmani, gedrukt met dessendiasn letter, en 
dertig cent voor elke teekening; 

2o. dat, tegelijk met het verspreiden tier l«stck-
ken en ontwer |« i i , twee exemplaren wonlen gezonden 
aan mijn departement en een aan den distrietsscnool-
opziener; 

So, dat binnen eene maand na afloop der aanbe
steding dom- de besteden, too wel aau mijn departe
ment nis aan dien ambtenaar, worde gezonden eene 
verklaring , tlat bij de aanwijzing vau hel werk of 
bij tie aanbesteding geen wijzigingen iu het bestek 
zijn gebracht, of wel eeue opgave van de veranderin
gen, welke eventueel bij de aanwijzing of bij de aan
besteding van het werk mochten zijn voorgeschreven| 
met opgave tevens van den aannemer van het werk 
en van de annneiningssom." 

— In het laatst der voorgaande week wenl eene 
vergadering gehouden vau de Algemeene Stoomtram-
wegmaulsehuppij. waarop 151 van de 181 uitgege
ven aandeelen waren vertegenwoordigd. Ingevolge 
de besluiten der vorige vergadering werd door com
missarissen een voorstel ingediend, om de Maatschap
pij , tlie ecu stoomtramweg door hel Mest land zou 
aanleggen, tc ontbinden; daartoe werd bij acclamatie 
zonder hoofdelijke stemming besloten. Op 30 Maart 
e. k. zullen de aandeelen met 100% pCt. wonlen 
afgelost, daar de onkosten door de renten zijn gedekt 
en daarvan nog ruim / 9 0 0 overschiet. De direc
teur cn tic technische adviseur hebben voor hun 
bemoeiingen niets in rekening gebracht, evenmin als 
voor het inbrengen der concessie. Ook de commis
sarissen hebben voor reis- eu verblijfkosten geen ver
goeding verlangd. 

— De heeren J . J . Collard, gepensioneerd kolo
nel der artillerie; J. II. II. Hommers, luitenant-
kolonel hij den genenden staf; B. Hoi a Ailema; A. 
van Kerkwijk, majoor der artillerie j W. F. Raopard, 
kapitein bij den genenden staf en W . G F. Snijders, 
kapitein bij den generaled staf, hehhen eeu adres 
aan deu Gemeenteraad ingediend, waarin zij eenige 
medeilodingen geven omtrent door hen wenschelijk 
geachte verbeteringen iu het in deze gemeente be
staande truiiivcrvoci. Zij stellen op tien voorgrond, 
dat het publiek belang medebrengt, dat by eventueels 
gunning der concessie-aanvraag aau de Haagsi-he 
Tram way maat schappij, het bestaande net worde her
zien en een nieuw ontworpen, tlat aau de eischen 
voor stadsvervoer voldoet; tevens tlat van gemeente
wege de noodige steun aan de Maatschappij - o. o. 
door het verstrekken van een centraalpunt en de 
bevoegdheid tot het maken tier vereischte wissels — 
worde verleend. Zij geven tevens de lijnen en sectiën 
op, den vracht prijs (6 cent bij abonnement. 7 ' / ï cen t 
buiten abonnement] en de voorwaarden voor de con
cessie enz., die zij wenschelijk achten. 

— Het rapport van de hoofd ingenieurs van den Wa
terstaat J F W. Conrad, Mazel, De Bruyn Kops, 
L , J . Du Ccllice Muller eu J . vuu der Toorn, be
trekkelijk den brief van het Amsterdamsche Bijn-
vaait-comité* dd. 25 November 1880 is in druk 
verschenen. Het rappirl behandelt de vier door hel 
Rijiranrt-cniuité gestelde eischen voor een goede ver 
binding vun Amsterdam naar de Waal en komt tot 
de slotsom, tlat desnoods met eenigeogrootere kunst
werken (uls langere schutkolken voor sleeplreineii) 
en een afsnijding ten oosten van beneden Nieuwer-
sluis lot boven Breukelen, de voorgestelde waterweg 

Amsterdam—Gorinchem aau de esr*.L«m van <*-"! zich 
ontwikkelend en uitbreidend handelsverkeer zal vu' , 
doen en Amsterdam ook insta-.t zal stellen om met 
goed gevolg iu mededinging met Antwerpen te treden. 

A m s t e r d a m , liet programma tier feestviering 
bij gelegenheid vau den SOOen verjaardag van Hooft 
luitlt als volgt: Woensdag l ü Maart te 1 uur: Let
terkundige bijeenkomst iu »Felix M e r i l i s " , waarde 
feestiede zal wonlen uitgesproken tloor Dr. W . Duo-
ren bos, cu tloor raclet eu muzikale voordrachten werken 
van Hooft ten gehoon gebracht zullen worden. Deze 
plechtigheid zal onmiddellijk wonlen gevolgd door de 
"in hul11ri_ van tien gedenksteen in bet woonhuis van 
Hooft, op ile Keizersgracht bij de Brouwei-sgracht. 

Doiidenlag 17 Maart. Tocht per stoomboot naar 
bet slot te Muiden (afvaart le 12 urenj, en daarna 
feestdiner te Amsterdam. 

— Iu een buitengewone vergadering vau aandeel
houders der Koninklijke Fabriek van Stoom- eu andere 
werktuigen, waar 7 7 ' / , oude en 43 nieuwe aandee
len, rechtgevende l o l het uitbrengen van 51 stem
men, vertegenwoordigd waren, werd tie heer J . M . van 
der Made, sedert April 1871 directeur dierfabriek, 
als zoodanig voor 5 Jaren met algemeene stemmen 
herbenoemd, 

— Op 2 , 3 en 4 Juui c. k. zal het vijftigjarig 
bestaan van de technische hoogeschool te Hannover 
plechtig gevierd wonlen. 

— Het adres van «ten Gemeenteraad van A m 
sterdam aan tie Tweede Kamer, naar aanleiding van 
het aanhangig wetsontwerp tot verbetering der be
staande Keulsche Vaart, is van tien volgenden inhoud: 

vAan 
de Tweede Kamer der Statcn-Gcncraul. 

Sinds jaren vraagt Amstenlam een kanaal naai
de Boven-Waal ter vervanging der bestaande Keul
sche Vuurt. 

Meermalen wendden het Gemeentebestuur en tie 
handel zich daarover lot Uwe Vergadering, riepen 
tij daarvoor Uwe hulp in. 

Thans wordt U iu hel door de Regeering aange 
boden wetsontwerp voorgesteld die Keulsche Vuurt 
niet te vervangen, maar tc verbeteren. 

Van eene verbetering, gelijk het onlwerp voor 
eene verbinding van het Noordzee-kauuul met den 

Rijn bedoelt, meenden wi j , tlat geen sprake meer 
kon zijn, ua de stemming over tie in bet vorig Re-
geeringsonlwerp voorgestelde richting en vooral uu 
dc beraadslaging, welke in Uwe Vergadering aan 
ttie stemming voorafging. 

Wonlt het thans ingediende ontwerp tot, Wet 
verheven, dan verdwijnt voor misschien sen kwart 
eeuw of langer de hoop op een kanaal naar de 
Boven-Waal. Daarvoor toch zijn niel dadelijk nieuwe 
gelden beschikbaar, wanneer aan de verbetering 
der oude Keulsche Vaart veertien of meer milli-
oenen zyn besteed. Dit mag vooral betreurd 
wonlen, omdat tlie sommen zullen zijn weggewoi|«en, 
in zooverre, als de bestaande Keulsche Vaart voor 
dc binnenlandsc.be scheepvaart met hare 20,000 sche
pen voldoende moet geacht worden en door de voor
genomen verbetering het hoofddoel — verlevendiging 
tier Amsterdamsche Rijnvaart — niet zul worden 
bereikt. 

Die verlevendiging is , naar on/e overtuiging, niet 
te verkrijgen op tien langen, kronkelenden vaarweg 
langs tie Vecht en over Gorinchein, bestemd voor 
uitwatering eu kleine scheepvaart, doch niet voor 
een groot Rijnvaart-kanaal. 

Dat die vaart daarvoor niet geschikt te makeu 
is , bl i jkt : 

uit het ontwerp zelf en tie eenstemmige at keuring 
der ontwerpen daarvan , de Ifoulilmgciiieurs van deu 
Waterstaat, in deze de raadslieden tier Regeering; 

uit het tal van sluizen en vsn spoorwegkrufartngen 
op punten, waar tlie kruisingen, volgens bevoegde 
deskundigen, millioenen zullen kosten boven tie ra
ming, zoo niet onmogelijk zullen zijn; 

uit het loslaten voor dit kanaal van de eischen, 
door de ontwerpers zeiven aan een goed Rijnvaart-
kanaal iu andere deelen des lands gesteld, doch hier 
niet vol te houden wegens beperkingen en hinder
nissen , onafscheidelijk verbonden aan hot verruimen 
eener bestaande cn aan weerszijden bebouwde vaart. 

En al ware tie vaarweg tot Gorinchem geschikt 
te maken, toch souden daardoor niet ontgaan worden 
de naar bet oordeel der Regeering verwaai loosde 
Beneden-Waal, noch de, bij het schep|«en van een 
nieuwen toes land , wonderlijke omweg naar hel wes
ten over tal van kilometers: gewichtige belemmeringen, 
die, zonder noodzaak aan de handelsontwikkcling 
hiertelande in den weg gelegd, op zich zelve reeds 
voldoende zouden zi jn, onj dien zoogenaamd verbe
terden waterweg niet aan het doel te doeu beant-
woorden. 

Nooit zal door dezen of welken anderen aau de 
Beneden-Waal uitkomenden, tijdelijken of blijvemlen, 
vaarweg verkregen worden, wat Amsterdam, wat 
Nederland behoeft, om de vruchten te plukken van 
den aanleg van het Noord zee-kan aal , door ontwik
keling van deu handel, tlie nog overbleef. 

In de tegenwoordige tijden geen bloeiende eigen 
handel zonder iransithandel; deze laatste volgt nu 
eenmaal den koristen en goedkoopsten weg, en 
waarom zou hij eeu anderen volgen? 

Daarom vraagt Amsteidum een nieuwen, voor 
trail sit-verkeer geschikteu, waterweg, hetzij door de 
Gelderscbe Vallei , hetzij iu eene andere richting, 
maar in elk geval een kanaal naar de Hoven-M'aal, 
als middel om het hoofd te bieden aan tie concur
rentie vau buileiilaiidsche havens, voor welke tloor 
de betrokken Regeeringen alles wordt gedaan, niets 
te duur wordt geacht. 

Wij wijzen op tie Belgische Regeering, welke (met 
medewerking tier Nederlandsche Regeering) Belgie's 
eeiste koopstad heeft vrijgemaakt van de rechten, 
die den waterweg vau Antwerpen naar see beswaar
den ; welke (weder met medewerking der Nederlaml-
sche Regeering) over Nederlandsch grondgebied, de 
kortste eu beste spoor weg kjn van Antwerpen naar 
Duitschland heeft totstandgebracht; welke, ten 
koste van Nederland, voor Antwerpen een kanaal 
door Nederlandsch grondgebied heeft bedongen, al
weder vrij vun eenig recht; welke aan Antwerjien 
lage doorgaande spoorweg-tarieven naar Duitschland 
wUt te vei-schaffen en te doen behouden,- welke te 
Antwerpen dokken en kaden maakt voor rekening 
vun den Helgischen Staat, ten bedrage van nagenoeg 
vijl en twintig millioen gulden. 

En wat verkreeg Nederland's eerste koopstad van 
den Nederlandse hen Staat? 

Geen spoor wegverbindingen mei Duitschland; deze 
mot-steu door particulieren totstandkomen, want 
het geheele, in aansluiting met de Duitsche spoor
wegen Ontworpen net der Nederlandsche Staatsspoor
wegen werd niet rechtstreeks verbonden met de 
hoofdstad Geen waterweg naar zee, want, om vun 
vroegere toestanden te zwijgen, ook het Noordzee
kanaal was aan het particulier initiatief te danken, 
en daarvoor werden millioenen gevonlcrd vau A m 
sterdam cn van Amsterdam's ingezetenen. Geen vrije 
vaart op dien waterweg, al werd hij voor een groot 
deel door Amsterdam betaald. Geen lage doorgaande 
spoorweg-tarieven, want ze zijn aanmerkelijk hooger 
dau de Belgische. Geen kaden ol dokkeu , al wenien 
de hier bestaande door tie werken voor tien Noord -
hollandschen Staatsspoorweg van tien waterweg af
gescheiden CU grootendeels onbruikbaar gemaakt, en 
de . Gemeente daardoor verplicht tot het uitgeven 
van tal van millioenen aan nieuwe haveninrichtingen! 

En nu er eindelijk sprake van is om den slechten 
duren vaarweg nuur den Ri jn , waarmede Amsterdam 
zich een halve eeuw heeft moeien behelpen, te ver
vangen door een nieuwen waterweg, uu reeds een
maal een weg naar de Boven-M'aal van Regeerings-
wege is voorgesteld en door Uwe Vergadering iu be
ginsel goedgekeurd, komt thans de Regeering nut 
het voorstel nog weder den ouden ufgekeunlen vaar
weg op te knappen, ter wille vuu eenige locale, 
met Rijnvaart ol transitverkeer ui geen enkel verband 
Staands, belangen, inplaats van deu koninklijken 
weg te volgen en Nederland, met behoud en eer
biediging vau het bestaande, te verrijken met een 
nieuw kanaal, uour de eischen des lijds, waardoor 
uieuwe bronnen van welvaart zullen ontspruiten in 
de mot dit kanaal te begiftigen streken.' 

Is bet dan nu te veel gevraagd, dal eindelijk , 
op bet voetspoor onzer naburen, eene hrecdcre op
vatting worde gehuldigd eu uuu Amsterdam, mm 
Nederland , worde gegeven : de beste, tlul is de kort -
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ste, minst belemmerde handelsweg naar tien Rijn? 
Die luwte weg is naar onze overtuiging te ver

krijgen: lu minder tijd dan tie verbetering der Keul
sche Vaart en der verwaai loostic Beneden-Waal; met 
minder belemmering der bestaande scheepvaart; zon
der krenking vau beslaande belangen , zonder gevaar 
van kwel of rivierovergangj met teervoldoenddoor-
voprvermogeii; voor betrekkelijk weinig meergeld 
dan de verbetering der Keulsche Vaart zoude blijken 
te moeten kosten; VOOT niet meer geld dan bij het 
vorig Regeoriiigsontvverp voor eene verbinding met 
de Boven-Waal weid gesteld. 

Naar ons stellig oordeel za l , wordt de thans voor
gestelde vveg aangenomen, de/e voor den handel ge
heel onvoldoende zijn. In het •velbegrc|icn belang 
van dien handel zal derhalve, ook nn die verbetering, 
Amsterdam niet kunnen ophouden, voor het Noord
zeekanaal een andere en betere verbinding met den 
Rijn te vragen. 

En hoe zullen Regeering eu Vertegenvvoordiging , 
uu tie technische vraagstukken zijn opgelost, op den 
duur ile gelden kunnen weigeren voor een zoo nood
zakelijk werk, waaraan de bloei van den Ainstcr-
dauischen handel zóó nauw is verbonden, zonder 
daardoor tevens zich zelve en Nederland tot stustand 
te vcrootilecleu op hel gebied van openbare werken 
t'-r bevordering der scheepvaart? 

Daarom ondersteunen wij tie wenschen van den 
Aiiisterdainschen handel, thans door Rijnvaart-comité, 
Kamer van Koophandel en Commissie voor de Rijn
vaart opnieuw tot IJ gebracht, en verzoeken wij 
Uwe Vergadering met den moesten aandrang, het 
aanhangig wetsontwerp tot verbetering der bestaande 
vaart te verwi'i[ien , en krachtig le liev,-nieren . dut 
binnen den kortst mogelijken tijd . een kanaal van 
Ainsierdam naar de Boven-Waal worde tolstand-
gebracht. 

/ o Gemeenteraad van Amsterdam. 
V A R T I E N H O V E N , Voorzitter. 
D E N E U F V H . L E , Secretaris." 

— Naar het Nieuws van den Dag verneemt, 
hebben de onderhandelingen wegens de overneming 
door het Rijk van de werken der Amstenlamsche 
Kanaalmaatschappij, tusschen de Directie eu de be
trokken Ministers gevoerd, tot volkomen overeen
stemming geleid, soodat tie aanbieding van het 
wetsontwerp tot bekrachtiging der uu vastgestelde 
overeenkomst te ihzer zake sjioedig kun worden te-
gemoctgezieii. 

A r n h e m . De Gemeenteraad heeft in de zitting 
vuu .5 Maart met 12 tegen 0 stemmen besloten, de 
genleenteii'hliging pulllick aan te besteden en het 
stelsel van eigen exploitatie te verlaten. 

J o u r e . Omtrent de verleende concessie voor den 
aanleg van een stoomtram van Heereuveeii naar 
Joure kau wonlen medegedeeld, dat de aanleg der 
lijn geheel ten koste komt van tie Nederlandsche 
Tramwegtnaatschappij, «lie mede alle verbreeding, 
verhooging, versterking enz. van den grintweg voor 
hare rekening neemt. Zeker een bewijs, dat zij in 
de exploitatie van tlit ongeveer twee uren gaans lange 
traject eene rentegevende onderneming ziet. 

De concessie is verleend voor 40 jaar. Binnen 
één jaar na goed keu ring van de plans van aanleg 
moet de weg in exploitatie zijn. Men spreekt er 
zelfs van . dat tlil reeds ttezen herfst het geval zal zijn. 

De lijn zal loopen van bet station Heerenveen langs 
den grintweg naar en door geheel Joure tot aan het 
SOOgenaamde Tolhuis, waar de aanlegplaats der ver
schillende stoombooten is, wat en voor bet reizend 
publick èn voor de ingezetenen zeker eeu groot ge
mak zal zijn. Gedurende <len zomer zal de tram 
vijfmaal, des winters viermaal rijden, waaronder 
echter steeds op den laatsten trein 's avonds uit Hol
land. Het tarief eerste klasse bedraagt 10. tweede 
klasse 25 cent per r i t , tlie op circa drie kwartier 
wordt geschat. 

Als veiligheidsmaatregel is door het Gemeentebe
stuur van llaskerlauil bepaald, dat de inrichting der 
machines vun dien aard moet zijn, dat stoom, rook 
noch vuur daarbij zichtbaar zijn. Voor tien aanleg 
eeuer tramlijn van Joure naar Lemmer wordt door 
genoemde Maatschappij eene subsidie van 100,000 gul
tien gevraagd. Naar verzekerd wordt, heeft de ge
meente Lenisterland reeds besloten, voor ƒ 10,000 
daarin deel te nemen. 

U I T K E E R I N G E N . 
— De Veendammer Trammaatschappij keert over 

het dienstjaar 1S80 (begonnen 17 Augustus j.1.) 
2.81 pCt -lm 1 1 uit. 

Correspondentie. 
Aan den schrijver van tien tweeden anoniemen brief, 

onder het postmerk Leeuwarden ontvangen, wordt 
medegedeeld dat van deu inhoud kennis genomen is, 
maar geene termen gevonden zijn om van tien aan
genomen i-egel af te wijken. De redactie ziet «le 
toegezegde behandeling «lezer zaak in andere bladen 
Doit belangstelling tegemoet en hotitlt zich aanbevolen 
voor de toezeniling van een exemplaar, waarin zij 
tot vei-antwoon!ing opgeroepen wonlt. 

Advertentién, 

Ui l . l l o r U k T V R K . F Y 
I E M A N D , eenige jaren zoowel practises als th«K>-

r e i i - l i bij een Architect als leerling werkzaam ge
weest zijnde, zag zich gaarne gjplautst als OP
ZICHTER of T E E K E N AAR, onverschillig waar. 

Reflecieereiideu gelieve hunne brieven franco in 
te zenden aan het Bureau vuu du blud ouder het 
motto: Opzichter. 

BOUWKUNDE." 
Een ongehuwd joiigmem>ch, pruclisch en theoretisch 

ervaren, zag zich gaarne 1 April geplaatst als 
OPZICHTER-TEEKENAAR. 

Adres franco brieven letter O bij «len Kuutnnr-
lloekliambdaar II. T. IIKNDR1KSKN , Hoogstraat 287 
nabij het viaduct. 

Sollicitanten worden opgeroc|ien voor de betrek
king van 

tweeden opzichter 
der G e m e e n t e w e r k e n t e Z w o l l e , op eene jaar
wedde van / 700. 

Z i j , .ie- reeds in eene soortgelijke betrekking werk
zaam zijn geweest, genieten de voorkeur. 

Aangifte hij den Burgemeester vóór 1 Apri l 188) 
met op zegel geschreven verzoekschriften. 

Berigt van Inzet, 
liet [involgende l l m i w t r r r e l n in ile rinlijjh.'i.l 

vnn Nijiii' '_'rn h ingezet en rarhoogd uls volgt : 
• »»:< n- n n » . t i - Ai» . , \ I I I I H i i . , . . . 

Peru. I met 70 l i . f II III: •! met XII l i . 
f l-JIII; Massa 1 en 2 in.-l '.)<> l i . / '21711: 
3 met in l i . f \ \ l ü ; i met i:> l i . f , 0 3 5 ; 
.Massn : l en i met iO li . / ' 2 ' 2 2 0 ; 5 met 50 h. 
f 1050 ; 0 met 45 h. / 1035] Massa Ti en li 
met 50 l i . ƒ 2 1 0 0 : 7 mei 55 l i . f 1115; 8 
met 55 h. / I I I 5 : Massa 7 en « met 40 l i . 
f 2270. 

l o s : t o „ m i ,1 , . , , . \ « , i , i , . M d n i t l M r l i , ' n 
o n n i . ' M v t i ' i i , j ( ' i i i , ' r i i t , ' v . , ' K 

Perc. 1 met 134 h. / I 0 0 2 - 2 met 139h . 
/• 1017 ; Massa I en 2 met 200 li f 2IISW; 
3 met 150 l i . f 1050; i met 145 l i . f !IK5; 
Massa 3 en 4 met 300 h. / 2150 ; 5 met 
120 h. f ' JGO; 0 met 125 l i . ƒ1125; Massa 5 
en ü met 211 li f 1073; 7 met 120 h. f I I10 ; 
8 mei 7ll h. f 1110; Massa 7 en 8 met 135 l i . 
f 2505. 

He toeslag zal plaats licbben llingsilag ilen 2 2 . 
Haart 18K1 , 's avonds p r r i i e - om 7 ' / . , uur , in 
liet Hotel van Mi-juf», de Wed. HIIHNKIIIIHST aau 
lie (Inde Stmlsgiaelit te Nijmegen. 

W. C. B o H T U N O K , Notaris. 

Openbare Aanbesteding. 
BUB6EMBESTEK n WETHOUDERS V A N 

SCHIhUA.I/. /.ijlt voornemens up Ihinderitag 
tien 2.1»"" Maart a. s., (les tniililairs ten 12 ure, 
ten R a a d h u i » ulilnar, i u liet ojienbiuir auu 
te besteden, ile levering van: 

1 Oii.OOO stuks Luiksche Our
the ol' Ben-Ahin keijen. 

200.000 vlakke, 50.000 ge
trokken Straatklinker-
moppen eu 50.000 vlakke 
Metselklinkers. 

175 kub. meter gewasschen 
Grint 

P I . u i . 1000 kub. meter zuiver 
scherp Rivierzanden 1000 
kul), meter Flaatzand, be
nevens eenige Houtwaren. 

De bestekken zullen, vuu heden ai, duge-
lijks, met uitsondering Tan den Zondag, vuor 
de belanghebbenden ter inzage liggen OJI de 
Stads-tituuierwert' eu tegen betaling van 15 
cents per Exemplaar, op de lieineeüte-Secre • 
tarie verkrijgbaar zijn. 

cichietlam, 5 Muart 1S81 . 
Hurijemeetter ra tt'ttltoutter» root norma', 

P. J. VAN DIJK VAN MATKN'ESSE. 
fJe Secretaris, 

A. W. MULDER. 

Aanbesteding. 
up Woensdag den S3 Maori e. k , des namid

dags ten één ure, zul iu bet Hotel den Burg te 
Leiden, in d r i e p e r c e e l e n worden aanbesteed; 

H e t b o u w e n van 10 H e e r e n h u i z e n o p 
d e t e r r e i n e n l a n g s hat P l a n t s o e n te 
L e i d e n . 

Bestek eu leokeniitgeii liggen ter inzage iu boven
genoemd Motel, alwaar gedrukte exemplaren daarvan, 
voor ieder perceel afzonderlijk , zijn te verkrijgen i i 
f 2.50. 

Aanwijzing zul geschieden op Maandug tM Maart 
des namiddags ten twee uren, terwijl inmiddels 
veidere inlichtingen zijn te bekomen bij den Archiiect 
VV. I'. M U L D E R , Hooigracht 08 te Leiden. 

Maatschappij tot exploitatie ran 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S . ) 

Op Dingsdag den Maart 1881 , des 
naniidiliigs ten 2 ure, aan het Cent raai hu renu der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatssj«oorwegen 
bij de Moreelse L<uui te Utrecht, van: 

llestek n°. 51 . 
Het leveren van stalen spoorstaven, 

stalen lasch- en eindplaten, en ijzeren 
haak- e n schroefbouten, ten behoeve 
van de Staatsspoorwegen. 

(In twee perceelen.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 2*2 vun het Bestek. 
Het Bestek ligt van tien 4'"> Maart 1881 ter 

lezing ann het Centraalbureau (aftl. Weg en Wer
ken) bij de Monvlse Laan eu is op franeo aanvraag 
aldaar te bekomen tegen betaling van / 0.50. 

Inlichting en worden gegeven op het Centraal bureau 
(ufd. Weg en Werken.) 

Utrecht, don 3 J » Haart 1881. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 12 Maart 1881. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den 1 Sen Maart , des middags te 1*2 

uren , zal in tie i eetatn-atiezaal van tien Heer GROO-
T E G O E D te Baarn worden aanbesteetl: 

Het bouwen van twee Heerenhuizen 
te Baarn. 

Het plan ligt ter inzage en overname ter plaatse 
van de bestelling. alwaar gedrukte bestekken ad 
fi.— rijn te verkrijgen. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Dins
dag den l ï icn Maar t , des middags te 12 uren. 

Inlichtingen worden gegeven door 
W . F . V A N DER H E I J D E N le Leiden. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat). 

Op Donderdag den : i l « e " Maart 1 8 8 1 , 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° . 280 . 
Het leggen eener tweede spoorbaan op 

het gedeelte spoorweg van Roosen
daal naar de Belgische grenzen, ten 
behoeve van den spoorweg van Zwa-
luwe naar Esschen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 48 van het Restek. 

Het Bestek ligt van den I 0 d e n Maart 1881 ter 
lezing aan het ('eutraulbiircnu bij tie Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te .Virf-
delburg, en is Op franco aanvraag aan genoemd 
Centraal bureau (nfd. Weg en Werken) te bekomen 
tegen betaling van f 1.20. 

Inlichtingen wonlen gegeven aan het Centraalbureau 
en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal plaats hebben den 
IH 1--' Maart 1 8 8 1 , des voormiddags ten 11 ure. 

Utrecht, den O*" Maart 1881. 

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 21 
Maart 1881, te I S uren de. middag., op liet Raad
huis, in het o|wnbaar cn bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden 

Het leveren van 6000 centiaren An 
dernachsche KEIEN. 

De voorwaarden de/er Aanbesteding zijn uitslui
tend tc verkrijgen ter Drukkerij der Ucnieentc tegen 
betaling van / U.20. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het Bureau van deu Stads-lngenieur, op het Raadhuis 
kanier Xo . 9 2 , des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

5 Maart 1881. De Secretaris, 
D E N E U E V I I . L E . 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Ta/elüazall-irriieven 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars i n Duitschen en Belgischen S t e e n , 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, B U Ü I S S T K K N . VOORVASTE STtXNKN, KNZ 
Sieuwehacen N.zijde 55 , l l . i l t e r d l t i n . 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O T l> B O C H , M E T T L A C H 
- B O C H F r t r e t , M A U B E U G E 
H MINTON. H O L L I N S * C » „ STOKE 

bij Je V.rtegMlwoo.dlfle'l c l 1 DtpOtkoHdtfil 
V. D E L I N T & C , Hnringvliet 7, liotterdam. 

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

</<• Slollandtche Tuin, 
Groote B i c k e r s t r a a t 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 M e n d e typen 

en reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den kurtst mogclijkcn tijd geleverd en uitgevoerd. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(•oor rekening; van den Staat.) 

Op Dingsdag den 22«* n Maart 1881 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie vnn Staatss|>oorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 279. 
Het maken van een kolenpark en 

verrichten van eenige bijkomende wer
ken op het gemeenschappelijk station 
Rotterdam D. P. 

De bestctling geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens g 25 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van tien 5**" Maart 1881 ter 
lezing aan het Centraal bureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van tien Sectie-Ingenieur te Rot
terdam , en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (aid. Weg cn Werken) te bekomen 
tegen betaling van f 0,50. 

Inlichtingen wonlen gegeven aan het Centraal
bureau en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal plaats hebben 
den 1 0 d r n Maart 1 8 8 1 , des voormiddags ten 10 ure. 

Utrecht, den S*» Maart 1881. 

A l o ; o m o e n Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

I .MlP A 
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 bij 

J . J. S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarregueinines). 

(e Arnliem. 
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 -

|IU N - IIIM t III III I'l l t I ' l l . 
| M ? 9 . Hooft-Nte o n d e r M e h e l d l n a ; v o o r W a -

l e r p n n - e n l l o e k m e e t - l n n t r u i i i e i i t e n . 
Voorts: I iARO- en T H E R M O M E T E R S , alle •oorten 

van K I J K E R S , B R 1 E F B A L A N S E N , enz, enz. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigennul" en exploitanten vnn H A R D S T E E N - en 

van K E U E N G R O B V E N . 

H m / m u i i j i i i i u i i j i i i t 

Specialiteit 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars. enz. 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Aannemers-Materialen 
t e K O O P . 

4 Heimachines. Systeem MOIIRISSON met ul 
zonder srliip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkoeten. 
Heimachines voor H o l l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen mei breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. ra. 25 

I P water per minuut (8 a 4 M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
pardj dennenhout en paaleinden, tc bevragen bij 

L. J. van den STEENHOVEN, &. Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam. 

A. E. B R A A T , 
Biiuwmateiialen, Lood- cn Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsrhe Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en Rul ie van de zoo gunstig bekende 

P( ) R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren J 0 8 S O N & DE L A N G D E . 
Lijsten van tien Uitslag der Beproevingen, genomen 
tloor de Maatschappij van Bouwkunst tc Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

Inrichtingen voor Verwarming van Gebouwen 
door middel van verwarmde lucht. warm wa
ter of stoom, gecombineerd met ventilatie, 
leveren 

Charles R c m y & Bicnfait, 
Boompjes 5 4 , Rotterdam. 

Gebruikt Materieel. 
Wordt te huur of te koop gevraagd: 
1800 meter gebruikt, draagbaar Spoor 

van 70 centimeter spoorwijdte en 
16 gebruikte Zandbakken, van 1 kubieke 

meter inhoud ieder. 
Adres inet. franco brieven aan den aannemer 

S. V A N D E R W A L te Mirns bij de Lemmer. 

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 . 

Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond te Alm hem met Blploma ten Graad. 

APPELBLOESEM, ROODS, GELE, BLAUWE, HAitDGinuvvE en GRIJZE KXIUBBNHOUDKNDB METSELSTEENEN, PUO-
FILSTEENEN in alle geweuscl.tc PROFIELEN, PARKETVLOEREN, RIOLEN, BUIZEN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke fan den bouw vun Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aangewend, iu 1 4 I A S T -

van Tterom , Ghuwm & C". te Stettin; Ksnmr, Bar*! k S T U R O E ' S enz. 

alle artikelen welke by den bouw vun Huizen, Kerken enz 
ZAXDMTKK* en ook in P O R 1 I, A M l - l i n t A l 

Groothandel in le uunliteit PORTLANÜ-C'ËMËNT merk »8 lam 

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 , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , ens., 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 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 s l u i t e n d 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 

Q. J. OOR, 
Firma A N T . DIO WIH.D, 

Scheepmakcrshaven .V". 69 cn Jufferstraat JV". 5ü. 

ROTTERDAM. 

""AANBESTEDING. 
Op Dinstlag 18 Maart 1S81 , ten één u u r namid

dag, zal in het Park te Doorn, bij enkele inschrij
v ing, wonlen aanbesteed: 

Het herbouwen der Groote Kerk met 
Toren te Hoorn. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den H e e r C . MUIJS
K E N , Art'hitect-Ingenieur te Amsterdam. 

Het bestek met teekeningen is verkrijgliaur bij, 
en wonlt franco toegezonden door tie Boekhandelaars 
V E R M A N D E Z O N E N te Hoorn, tegen overmaking 
van / 3.—. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

A M S T E R D A M 
Beltweg JV». 3. 

Naluurl. Asphalt van: 

V A L DE T R I V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

(ieeoiii|iriineerde Asphalt\vc<£cn en ilito Dorsfhvloeren. 
Werken in Asphalt-.Mastick voor Trottoirs, Skafing-ltinks, Moiilvloeren, kelders, 
holl- en hemelbanen, Winkel- en Miiiiazijiii loeren, Vangen, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, lleloii-l'iiiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend. Ondoordringbaar, heniaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van Tochtige muren. 

Bedekkingen enz Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, 
un bet Kantoor der fabriek, Beltweg l i , Amsterdam. 

ilieve men zich te adresseeren 
De Directeur, 

W. PATON WALSH. 

voor licht en zwaar loojiend werk , alsook voor het 
si neem! vau Stoomcvliiidei-s bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of iu bussen verkrijgbaar bij 

Landié & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterda.fi 

T R A M W E G E N . 
Zeer goedkoop K E U E N , speciaal geschikt voor 

T r a m w e g e n ; nadere inlichtingen bij 
LOUIS GOFFIN & 0 » , te Luik. 

CAOUTCHOUC-OLIE 
als universeel middel tegen roesten. 

Uitgevonden dooi' den Chem. der Kon. Geschut
gieterij te Spandau den Heer D r . L . B K C K K I M L 

Da met tleze olie door tie Directie der genoemde 
Geschutgieterij op groote schaal genomen proeven , 
hebben al len tot dusverre bestaande middelen tot 
voorkoming van roesten van wnpenen enz. verre over
troffen, daar zij wegens hare elasticiteit bestand Ls 
legen uitzetten en kriiiijicn van ijzer en afwisseling 
van temperatuur. 

I'rus|iectlissen franco op aanvrage. 
Uc Agenten voor Sctlerlantt en hare Koloniën 

' VAN DER MADE & BOUWMAN, 
DORDRECHT. 

Hij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de t w r e d r aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwst i j len 
I N DE 

Hoofdtijdperken der Areliitetrliiur, 
H O O R 

E l ' « T E I . ( . I G K L . 
Doogleeraar voor de Houwkunst aan tic Dolytcchnische School, te Delft. 

Met omstreeks 7 0 0 in den tekst geil rukte figuren en 6 stnalgravuren. 
T w e e d e , vee l v e r m e e r d e r d e en b i j g e w e r k t e druk . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a ƒ 1.75. 

Ymi'iiiirjim Architectura & iinicitia. 
Bockhandel JOH ' . G. S T E M L E D O m . , Amstenlam. 

Heden is a a n d e Inteckenarcn v e r r e n d e n : 
De aerate Aflevering der eerste Serie van: 

VERZAMELING V I N BEKROONDE ONTWERPEN, 
Men teekent in voor een geheele Serie, bevattende 

Platen, verdeeld in 6 A lle veringen. 
Drijs Aflevering ƒ 2, franco door het ge

heele Rijk. 
Ieder Boekhandelaar neemt bestellingen aan. 

Bij C . 

kantnette 
L . B R I N K M A N , te Amsterdam, is ver-

BIJLAGE TOT V I N GENDT'S BOUWKALENDER, 
bevattende: Overzicht der Rurgerlijke Bouwkun-
de. — Verlichting. — Verwarming. — Ventila
tie. — Benoodigde ruimten voor gehouwen. — 
Wettelijke bepalingen op het bouwen van Scho
ten. — Opgaren van de landhuishoudelijke bouw
kunde. — Geodesie. — Wettelijke bepalingen op 
het Stoomwezen, — Wettelijke bepalingen op het 
Zegel. — Afstandstafel en Loontabellen. 

P r i j s ƒ 0 . 6 0 . 

S T O O M T R A M S . 
Beschouwingen 

OVER 

SPOORWEGEN E N TRAMS, 
hunne verbindingen en aansluitingen, 

in verband met het 

A M S T E R D A M . 
M e t eene K a a r t van A m s t e r d a m , van Amsterdam'i Om-

• t r e k e n en eene S p o o r w e g k a a r t van L e n d e n , 
noon 

T . S i V D E I I t i . 
C'n'el en Bouwkundig Rigenieur. 

PRIJS /*.50. 
Uitgever JAN D. BROUWER, Singel 260, 

Amsterdam. 

Gedrukt luj O. W . van der Wie l & Co. te Arnliem. 

B I J V O E G S E L 
B K I I O O R E N D E BIJ 

D E OP 
v a n Z ^ T K R D A G r 1 2 M a a r t 1 8 8 1 . 

laiiknniliifiiigeii van hinliestediniteii. 
Hauuila ^ , 14 ll,i.ut. 

Mi i i i» ir i i - lM. i f Hl in,•ti. tloor het ministerie vau wa
terstaat enz., aau In-t gelmuw van het pmv. hestuur: lo. 
het verbreedi>u en verleggen van een gedeelte van het 
kanaal ven huik naar Maastricht, met brug en andere 
bijkomende werken, tt- Maastricht. Haming ' K M tl KI: 2n. 
het maken vau paalregelwork niet stcenglottiuig langs .I.-
kanaaIImorden dor Zuid-Willemsvaart hoven sluis no. Ui. 
in tie gem te W e i l l , (taming ,''0800. 

Deventer, te It) uren. bij I'. I., l l . Spijker: het hou
wen van eene tidnmanswenuig voor .1. A . Kuth. Aauw. 
te u mvn. 

••.Iioonliovrii. lo 11 ureu, in De Gunden Druif: Inl 
houwen van 'J woonhuizen, op terreinen np deu Oude-
Singel en aan de Haveiislont, iu 2 petveelen. 

n a a m , te i oor, door hot It. K. paroch. kerkbeitunr, 
hij \V. v.iu Straaleti: liet aflirekeu vau een luns iu il,> 
le Westachtentraat eu het wodorophouwen van oon 
zusterhuis. 

VI•••»<'I le 1 uur. door het gemeentebestuur: hel 
Imuweu van eene lehool vonr I ' l l , leerliiu'en. 

\ ni-i rrdmii te 1 uur. in het koloniaal etabllasemont: 
hel oii'lei'botiilen van- en tie heistellingen aan dit gelmuw 
en aanbimrighedeii, ged. 'Hl. 'Ui eu '«3. Itaining Y4185, 

i iu t u t t i , te i uur. ten kantore van de gasfabriek: 
tie levering in 'til vnn :tti.(liiil l i l . , gaskolen, vonr de fa
briek te Alkmaar eu die ie I'm -entje. 

Iliirtirrwijb. . Ie 7 ureu. duur tien architect .1. | | . 
Makkink, in hei logeutentvDuJcroii: bet araovoeren en op-
Imuwen van een woonhuis In de V ij bestraat, altlaar. 

sinfiiii'. 'savonds 7 men. donr het bestuur vnn lu-t 
v.ftischap De /even lillikken, hij Wed. Roman: bet doen 
vau eenige hei-stellingen aan tie hrug over den roottd van 
ile Evcrt-lleuihikswiik. 

Ui- ( , ui tie It. k. pastorie: het metselwerk van tien 
bovenbouw der nieuwe It. K. kerk. 

i.oi-iifin. donr het gemeentebestuur: het verfwerk aan 
ile hruggeii. rekken, lantaarns en/.. 

I t i t i - i i t n . i - i , - l diMir lieu liuri'eliieesler vau D.llltUIII.I-
ileel: tie levering van WK) slère riviergriut. 

kaatsheuvel, hij l i . Molenschot: liet herstellen vau 
een huis. 

IHliMlajf. 15 Huurt. 
Krrdn . le 10 uivn. VOOT A. \ . T. de Man. hij Wed. 

Sogers: het Imuwen va II hoerenhuis 
Ditrtlrerlit te 11 uren. hij .1. t', van tier Horst: het 

.1.ien van peilinget het verrichten vau groinlhnnngeii 
in hei Htdhuiitscb Hiep. nabij M.ierdijk. Raming /8600. 

>t. V l . i i i i i . n - i l i i K . te Dl uren, teugen Iehui/.e: de 
levering van 35J M> grint aan hel watt-racliap. 

l l imi-i i . Ie 1 uur. in het l'ark: lu i lierhotiweu iler 
groots lurk met toren aioaar. Inl. hij dói •lehhectMnge-
uieiir C. Muijsken. te Ainsteiilaiu. 

t'lrrrlit, ' te '£ uren, tloor tie u iaat set mppij tul e\pl. 
van Slaatsspimrwegen, aan hel cetitraalbuifau : het maken 
van bestratingen en hegrintingen ten helnwve van tie 
iiitbreidiiig van het stationshui place t Venloo. 

\ i j m r c r n , te '2 uren. liimr het gciiieentelie-luur: de 
levering van hei benoodigd I t voor lu i veer over '81. 

I l i i ' i i i e i l iro- te l " , uivn. iloor het gel neelilel ie-1, van 
Ihemen, iu De Reiger: liet Imuwen van een paardenstal 
en koetshuis hij de dokterswoning en het ophoogen van 
het terrein enz.. nHnloui het raadhuis eu tie dokteiswo-
niug te Diemen. 

VIJmcgen . te :( uren. ilonr ile commissie voor den 
uitleg tier stad. in het raadhuis: bet afin-eken van de 
Steven-poort Hiel nevenslaaiHJ wachthuis, en van den 
havenmunr tot aan den mond der haven, met bijkn utie 
werkeu. Iul. bij deu aoofjiopzichter W. C, A. Ilofkamp. 

Kullrrtttiiii . iu hel Tiiiiuni hui-: het onileriiouileii van 
ilcii Overscliiescheii straatweg eu aaul igheilen. van tie 
limiet nabij de hing mei .1.' Hooge Heul lot de lUnkaile. 

Weoawdeg, Haart . 
Vllajcr. te 11 uren. door hel iiiiuisterie vau water

staat enz.: het oprufanen VUI1 een in de Waal, IKIVI'II 
Ilinten, aau den linkeroever, tusschen de kilo terraaien 
-11 . l i P . ge/ntlketi vaalliug. 

PonrliiKSfl. II uren. tloor het pn|ileilie>tiiur van 
tie Alhrandswiutnl. in hel knluVhuis: lo. het leveren. Mel-
len en in gtnile werking opleveren van eeue direct wer
kende hevelt eiili'ilug:ial|Kiinp-iiiafliitie. sttmmketel eiiaan-
hooren;2o. het maken van ITII gelmuw vuur het pkuitsen 
dezer werktuigen eu aanhonreu. Inl. hij tien architecl .1. 
Paul. te Zevenliuizen. 

I J - I 'I I I IUIM1I- . te 11 ureu. door het ge eiileU'stuur: 
dc levering van fiO» stère grint en 500 stère grint/and. 

's-Hage, te l i uren. door het ministerie vau water-
ataatenz., teu dienste der SLtatsspimrw.: het maken van 
gehouwen en eenige andere werken op de stations lio-
ruichem. Schottleuren, I nlain. Heist. Wadi ijett. Tiel 
en Eehteld, ten behoeve van den s|mnrweg Dortiivcht 
Eist. Inl. bij den eerstaanw, ingeiiietir te Guriiichem. 
Raining ƒ 3U1J,»ÜO. 

IJs i ' l i i ivi ide. te 12 Uien. donr burg. eu weth.: bel 
driejarig onderhoud van tie Dorpsstraat. 

Utrecht, te 121L uren, door tie .iiivctie der Nederi. 
Rijnsimorwfgiiiaatschappij: de levering vai: uiaga/ijus-
goedereu. 

l , „ i i , l i i , te 1 uur. dooi burg. en wetb.: liet vergrooten 
van het gelmuw tier hoogere burgerschiml aau tien l.aiige-
Tiendeweg. Inl. bij den geunvnteaivhitect. Hilj. inz. 15 
Maart, vóór 5 uren, ter secretarie. 

Cirldrap. te 1 uur. ten raadhuize: bet maken der 
aardebaai '1 kunstwerken, het gedeeltelijk hegiinten 
en bestraten en het éénjarig onderin nul van tien weg 
tusschen den prov. weg van Geldrop over Mierlno naar 
Helmonii. miiler de gemeente Geldrep en den overweg 
van den Staatss|morweg van Eindhoven naar Rel uil, 
bij het station Nu n-Tmigelro. Ier lengte van .120» M-

Hljarrrht. te 6uren, doorliet hestuur van het water
schap De Derde Itcdijkillg. in bet logement van W. A. 
Snoeck : bet leveren der grint eu sintels voor de wegen. 

Ilsmlrrdug. 17 Maart. 
• I lo- ih te 10 uren. door burg. eu weth.: lo. het 

maken van eene keersluis ann deu ui I der haven. en/. 
Raming ƒ62.5011: 2». bet Imuwen van eene uitwatering-
sluis met doorlaat brug. en eene omlegging van de D nul 
nabij de Vughter|mort. Raming ƒ 104.200. 

Ilordrerht, te 11 uren. hij J. C vau der Horst: het 
tV'njarig onderhoud van de werken en geitouwen te Dor
drecht, onder het beheer der genie aldaar. Hilj. in/. 16 
Maart, vóór 3 uren, hij tien .vistaanw. ingenieur. 

's-Hage, te 12 uren, door bet slerie van kolomen: 
de levering van den metalen Imveiilmmv van 2 bruggen 
en 10 draaischijven, ten dienste der burgerlijke openbare 
werken in Neti.-hidié. 

A l k m a a r , te 12 ureu. door dijkgraaf en hoogheem
raden van tien llondslmssche en Duinen tot l'elten, in lle 
Toelast: het éénjarig onderhoud vau de Homlslmssche 
ztvwering, eu eenige binnenwerken. 

Ucl l s sae t s lu l» , te 12 ureu, door burg. en wetb.: het 

wijzigen van tien toegang uaar tie beslaande voetpadhrug, 
langs den I kütbeer. 

Vrnlietn le | uur. ten kantore der izeiueentegasfahriek ! 
het vei lengen van deu liesiaauili'ii strekdam iu den Neder-
Itiju. hoven tie stad. achter tie voormalige ij/orgie te rij. 

limiiirn Ie 1 uur. ilnor hel getilivnteh.•stuur: eene 
helaunnjke verlHiiiwing van een huis. aldaar, tot inrichting 
vonr k.mtougerecbt en geuieeutehiiis. Aanw. van l l ' 
uren. 

H.i . i i - l i ' i i i . te '' , uren. door bet niinisterie van wa
terstaat eu/,. aan het gelmuw van hel pmv. hestuur: 
liet aanleggen van weiken lol verdediging van let strand 
benoorden Pelten. Raining / n.OOO. 

\ e i i / e n . te -1 uren. door net hestuur der waterkeering 
van der cal. [-],],,• Nieiivve-Neu/en. in Het Nederlandseb 
bogctneiit : Int maken van werken Int verdediging van 
don oever van den polder. 

• a w r n a e , 'sa» h 6 uren. door t i . H. Qings, te 
Schaphatsterzijl. hu Wed. I'. Stnit : hei graven vau een 
kan.ialije en liet houwen van eeue bouten draaibrug in 
den grintweg van 1 Ibergnm naar SehaphehteriUL Iul. 
hij tien architect II. Wind, le Oudenl lam. 

«. • .1 ii i II - en . 's avonds H ureu, door de architecten 
K, en II. Hoek/.eina. hij .1. Kui|H>is: het ge.le.-Ilelijk af
breken eu weili'iopltotiweu eener hehui/.iiig. met 2 boven
woningen, in de horeii-tiaa! Hilj. iu/.. vimr 7 men. 

Vri jdag, as Haart . 
Vliti i f l l m r ü Ie ll) ureu. diNir hel ministerie van wa

ter-I.iat en/., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
hei verhoogen van den wcsthavcndaiu te Hansweert. 
Aanw. 14 Maart. Raming ƒ4250. 

( . r o l l i n g e n , te |„' uren. dnnr bet ministerie van wa
terstaai en/., aau In-t gebouw van bel pmv. bestuur: 
hel .lri.-j.trij; mid-rl I van .ten Dnllanldijk eu van de 
laudpunt Reide. Raming ƒ0140 per jaar. 

IwreUe, te 12 uren, door her pmv. bestuur: bet ver
hoogen van den /uitl, lijken kanaaldijk der D.-leiu-vaai I 
tusschen deu bullerkerkdijk eu Alle. Raming /M135. 

Ba u r n , te 12 uren. in' de reslaui atie/aal van ((root e 
goed: bet I HUI wen van 2 I n-nhuizeii, aldaar. Inl. hij 
den architect \\ ' . F. van tier l'eijtleii. te Leiden. Aauw. 
15 .Maait, te 12 uivn. 

• i - l l i igr . Ie I uur. door bet ministerie vau waterst. 
en/..: lo. het leggen eu ingraven van een telegraaf kabel 
te Rotterdam. Raming ƒ1546; 9a. de aanleg v.u ne 
telegraeneïdnu tuaschen RoUerdam en Ede, en tusschen 
1 t i . . io en wldennahen, iu 2 perc Raining: perc 1 

ƒ IIS5. perc. 2 ƒ1115: .'tn bet spannen eu Ophangen van 
2 draden aau tie liestaande palen langs den Oosterspoor-
weg Ainstenlam—llilveisum I tivcht. Raming ƒ000. 

M a h k u m . te 1 uur. II.HU' het tlijksU-stuur vau Vijl-
de -leii-Zeedijk ii-lliiilen.lijk-, in De Prins: de gewone 
jaarlijkse he olidellnilldswerkeli luj geimeutde /.eed ij keil 
bestaande, en het verkloon van l;t perecli-n heten, - l -
zetten eu kisiviilleu. Aanw. en inl. 15 Maart, door den 
opzichter J. R. Postluima. 

/. .1 rr.l.ts . IA) Vtanrt. 
HellesaetslulH, iu kamer A16 van kazerne uo. 1: het 

éénjarig mitlerl d der werken en geitouwen le 11.11.--
viH-lsluis. onder hel beheer der genie aldaar. Hilj. inz. 
1» Maart. vtMir 3 uren. on bel luitvaii tier genie. 

tiurrrdijk. hij Mr. W. Jonkers: het houwen van eeue 
heerenhuizing. In!, hij den architect A, Kooistra, aldaar. 
Aanw. 14 Maan. te l i uren. 

W o r k n m . door burg. eu weth.: tie levering van 200 
t.re riviergriut, 

« lus t I I I K I i-us , bij l i . Patai ie belangrijke voi-
machuur, bewoond 

iltN.r II. Palsma.t.p de Schrilis omleM loste, lilleus. Inl. 
bij H. .ionkers. aldaar. Aanw. 16 Maarl. le 11 uren. 

injuiii . door armvoogd hij T. W. Prins: bet af
breken eener «mie- eu wei Ie mpbi inwon van eene nieuwe 
schuur. Aanw. 17 Maait, te 2 uren. 

Hldlimi . bij den kerkvimgd H. ('. Visser: het IHIUWCII 
eener pastorie, aldaar. Inl. hij den architect A. van der 
Meer. te Harlingen. Aanw. la'Maart, te 11 uren. 

Hawiirfug. 21 aUara. 
imntrrdani, le 12 un-u. iluor hel bestuur van lu-t 

Genootschap iNoorthey", gevestigd te V • nabij V -
schoten, hij J. l i . Sillem. Ileeivugrachl 47* : het Immveii 
van een k'osUclnHil, op liet lau.igned «Noortliev". nabij 
Voorschoten. 

Vnis t t - rdam . te |2 uren. donr burg. en weth.: bel 
leveren vau 6000 centiare Aiulcrnarhsche keien. 

a-Hage, t.- 1 uur. d.mr burg. eu wetb.: het maken 
vat Ilige graftelilers op de burgerlijke heg raai plaats 
aldaar Aanw lh Maait, te II uren. 

Hanapata. te I uur. doorhetgem tebeetnnr: lo. het 
leveren van i ijsiuaterialen. iu 15 |H-IV.; 2O. idem van grint 
eu puin. iu 13 perc; 3". hel leveren en leggen van 2IHI.0UU 
stuks straalkliukeis. eu het verleggen van 7500 M 1 oud 
kliuki-nverk, iu 2 perc 

Wiigeiihigeu. le I uur. duur het geuieentebest.: de 
levering van lïtKJ M 1 oiiilerhoudsgrint. 

l l e i r t , le :t un-u. ten kantore der geuieentegasfahriek: 
de levering vi g.'V • 02,000 III.. Eng. gaskolen. 

Mjhra i -k , te 4 UI hij T. Kets ; hel verhouwen van 
vv huis. „Ter Inde" gent, voor H. Brink, aldaar. Inl. 

hij tien architect P. .1. de liiiiin. te Zulten. Aanw. te 
11 wen. 

Tilburg, door de directie van den stotiiulrauiw.-^ 'I'il-
btirg—Waalwijk: het Imuwen van een magazijn met 
wagen- en locniuotievenreiuiseii, werkplaatsen, enz. 

Illnmtag . 11 Maarl. 
Ulrerht, te 2 uren. tUn- de iuaatscha)if>ij tnt expl. van 

Sla;ttss|.Hirwegen. aait het niitraalhureau: bel maken 
van een kolenpark eu bet verrichten vau bijkomende 
werk >p het gemeenschappelijk station Rotterdam D. P. 
Inl. bij tien sectieingeuieili Ie Rotterdam. Aanw. 10 Maart, 
le 10 uren. 

Venlaa, te 11 ureu. d.mr Haatten en Vau Wylick, in 
bet Hotel-Gerritseu: het Imuwen van 2 wiHuiluiizen, een 
jiakhui- met bovenverdieping eu een stal. 

t.rnirrt . Ie 2 men, door tie liriiia J. T. Pril)zeii, bij A. 
I'nistetis : hel I wen eener -.(iHiluwovolij eu Hllliexe -e-
bonwen, ter grootte van p. m luixi M 1 . Inl, bij den 
architect M. Di-eesen, te Helmonii. Aauw. te 11 ureu. 

Wartixdag . ï:i Huurt. 
'o-llHgr. le 11 uren. OOOT het ministerie vau water

staat enx.: lo. hel manen van 3 dwarskribl langs .ien 
rechteroever van den Roveu-Riju voor de HijluntUche 
Waanl. Itisscben de kil terraaien 7 eu 8. Aauw. 10 
Maarl. Raming ƒ10.670: 2<>. het gedeeltelijk afgraven en 
wegbaggeivu van 2 griendplaleu. lot iionualiseering van 
de Waal ouder N ien waal tg .Hameren), tusschen de 
kiliimelerraaieu s.1 eu 8.1 der herziene rivierkaart. Aanw. 
10 Maart. Raming ƒ 10,r(lH). 

*n-llagr, te 12 uren. door het ministerie vau Wil te r-
sLtat enz., ten diensteder Staatss|nmrwegen: lo. lu-t makeu 
van .Ie fundeeiïng vinir het lionftlgelmiiw op hetcentraal-
|vrs,nii-ust.ition te Amsterdam, ten behoeve van den 
sihKirweg Nieuwediep—Amsterdam. Aauw. 15 en Ifl 
Maart, te U uren. Itaining ƒ 3ÜO.OO0; 2o. hot leveren van 

00,000 grenenhouten dwarsliggers, iu ,1 [«.rceel Ra
ming /"127.WKI, 

Lelden, Ie I uur. d.nir den architect W. C. Mulder, in 
het Hotel den Burg: h.-t bouwen vau 10 heeren huizen op 
de terreinen langs het Plantsoen, aldaar, iu 3 perceelen. 
\anu. 21 Maart, te 2 uren. 

Krnaldum. te 12 uren. d.mr het g.ioeeiiUdtesluur van 
Menaldiuoadoel: de levering van 046 stère grint, waar
onder 4.1 steiv giiutzauii. 

ii.iM.lerii..-. 24 Haart. 
s. h i . .I.io. , te 12 uivn. donr hing. en weth.: de leve

ring van 10.000 stuks Lniksche Otirtln- of Heu-Aliin-
keieti: 200.IHI0 vlakke. ÜO.OtKI getrokken straatkliukermop-
peil en 50.000 vlakke iin-Uelktinkeis ; 175 .\P gewasschen 
grint; p. m. ! lf> rivierzand en HKH) H 1 plaat/and: 
eenige Imiilvvareu. 

VrlJdug. 2 » Haart 
Middelburg, Ie Hl ureu. d.mr In-t ministerie vau wa

terstaat enz., aan het ge DOUW van het pmv. bestuur: l a 
bel ver uwen v.ui 2 dukdalven in de buitenhaven van 
hel kanaal d.mr Zuid-Revoland te Hansvwert. Aauw. IU 
en 21 Maart. Raming f,\'TW: 2n. h.-t éénjarig onderhoud 
V.tll eelllge Werk--II hij de I lilde Hoeve, autl d liklis) 
ran Schouwen. Aanw. 10 en 21 Maart. Raming ƒ S&0O. 

l ï r a n l n g r n . te 12 uren. tfinir het prov, hestuiir: Iu. 
h •! vernieuwen van de Hol t-d raai hrug over bet kanaal 
van (.roningen naar Delfzijl, onder Ten-I toer; 2n. het ver
nieuwen van een vak Imsehoeiing langs tie haven te 
Warfum. Aanw. IH Maarl. van no. 1 te 10. van no. 2 te 
IJ ureu. 

Zwtrrriug , 2A Haart, 
hlinidi-rt . door het gemeentebestuur: tie levering van 

40.000 blauwt nkleurige Altre-straalkeieu met platte 
koppen. 

IlliKdug. a» Maart . 
I.rr-iiuurdi-ii . te 1 uur. door In-I ministerie van Wit-

(ei-staal en/., aan hel gelmuw van het prov. (H-stnur: 
tb- voR.Hiting van tie verbetering der noorder leewering 
te Harlingen. Aauw. 23 en 25 Maart. Raming ƒ5300. 

I ireclii , te 2 uren, door de maatschappij tot expl, van 
Staatsspoorwegen. aan hel centraal bureau: ten behoeve 
van lu-t Vernieuwingsfonds: het leveren van stalenS|HHU--
staveu. stalen lasch- eu eiinlplaten. en ijzeren Itaak- eu 
sch roe fl urn ten. voor de Staatss) mor wegen, in 2 perc 

Woi-osdiig , an Munrl. 
S - I I U K C te 11 uren. doorliet ministerie van Waters! 

enz.: lo. het maken van 2 dwaiskrihhen onder tie ge-
meente Huiseii ilicldorlamli. lau -̂s den linkeroever van 
den Neil.r-ltiju. tusschen de kilouieterraaien 17 eu IS. 
Aauw. 26 Maarl. Raming /'4760: 2o. het verrichten van 
haggerwerk tol verbetering van .le vaargeul iu den Oel-
deischi'-|.lse|. tusschen het Katelveer en Z:tlk (Overüselj. 
tusschen .Ie kiloiuelerraaieu 101 en 106, Aanw. 26 Maait. 
Raming ^D.ritl per M*. 

s-lliim-, te 12 uren. dime bet ministerie vau waterst. 
enz., ten dienste der Slaatssjioorwegen: het maken van 
wachteiswoningen van den s|HH>rweg Goriniheui— (ielder-
inalsen. Aanw. 22 en 23 Maart, te 11 uren. Raming 

ƒ 87.500. 
n..ii.lenl.i-. t l Maarl. 

AniHtrrdani, te 11 uren. aan het directiegelmiiw der 
marine: de levering vau: 

uo. I, .leunen masten : 
» 2, N.mnlsche houtwaren: 
i. 3. grenen balk-. StmnUche eu Pruisische deelen : 
• 4. idem : 
« 5. grenen ribben, sch roten en latten; 
• 6. vuren delen: 
» 7* dennen delen : 
» H. dennen ribben, schroten eu lallen: 
» 0. iejH-ii- en ossein-nhoiil: 
i< 10. |->klmiit: 
• 11, gemaakl inerwerk: 
• 12. umeilmuteii: 
» 13. k«jN-r iu bladen enz.: 

14. ko(H'r iu staven eu koperdraad; 
» 15, koperen spijkeis enz.: 
i 10, tin: 
» 17. zink in bladen en ziukspijkers; 
» 18, ijzeren s^kers; 
i. io. kiemerüen; 
» 20, gereedschappen; 
» 21. afval van katoenen garens; 

0 23. Eng. schaalkolen tSttith Vorksliire uit de Ed
munds- en Mitchells mijnen, blijkens over te 
leggen eeitilieaat i: 

• 24, Eng. schaalkolen. Cardiff HVean Sleaiucoals 
uil .Ie mijnen van David Davidson, blijkens 
over te leggen cerlilicaat i: 

• 2». Eng. stiieekolt-li: 
26. houtskolen; 

» 87, pek: 
n 28, verfwaren; 
» 20. lijnnlii-; 
n 30. patent.,lie; 
• 31. loodwit: 
» 32. zinkverf, enz.; 
• 33. halfwit glas. enz.; 
» 34. lederen stuurree|ieti: 
» .15, wit eu geleerd touwwerk; 
i> 36, Mnscnvischc t.vr: 
« 37. Stolkholmer teer; 
1 38. laken; 
» 30, duigen en htwleiusttikken; 
» 40. vuren idem; 

41. houten hoepels; 
i 42. riemen; 
•> 43, borstelwerk; 
i 44. huiden of leder: 

45. reuzel: 
i 46. reet of talk ; 
" 47. gnmne ze.-p. miouwc voorwaarden*; 

4H. panier, euz, 
vrnhen i le 1 uur. ten kantore der gennvntegasfabriek; 

lo. bet verven van de gehouwen en de woningen op het 
terrein tier fabriek. Aanw. 26 Haart te 10 uren: 2». bet 
verven van de gaslantaarns t cautlelahres. brackets eu 
verder toolmhiHircn. in de gemeente eu op het terrein der 
fabriek, 

l ' t recht , te 2 uren, door tie maatschappij tol expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het cent raai bureau; bet leg
gen eener tw Ie spoorbaan oo het getleelte van den 
spHirweg van Rnsemtaal naar .Ie Helgische greu/eu. len 
I.. hoeve van den -| w._' /.vvaliiwe E-schon. \anw. I'.' 
Maart, te 11 uren. 

l l a a r l r m , te -" . ureu. dtwr het iiiinisterie van wa
terstaat enï.. aau het gebouw van bel pmv. best.: het 
wegruimen van een wrak in tb- haven van Terschelling. 

V r i j d a g , I Vi'r i l 
Arnhem, te 12 uren. dimr bel ministerie van water

staat enz., aan het gebouw vau het prov. Instuur: het 
bouwen van eene wacbtetsvvoiiiiig op de terp bij de 

1M I 
schutsluis op liet Apoldoortisrhc kanaal. 
26 Maart. Raming ƒ 4100. 

Xaterdug. 2 April. 
l l . 'IIrvart'l i i l». te 11 uren, dtnir burg. en weth.: het 

bouwen van eene ImlpscliiMil; liet gedeeltelijk a voeren 
der school voor gewtniu L. O . ; het bijbouwen van 2 lo
kalen benedéhaan, alsui.tle van 6 lokalen op die school, in 
te richten tot 2 scholen voorL. O., ttvken-en gymnastiek
zalen, met hijlevermg van sclumlmeuholen. kachels enz. 
Aanw. l i l Maart . te 12 ureu. 

Hluiidi-rl. le 2 uren. door de rentmeester van het 
rentambt Niervaart, teu raadhuize: het doen van ver
nieuwingen en heistellingen aan onderscheidene gclmtiwcn 
onder Ivlunilert. 

Il . i . .ml,-, 4 April. 
H-llagr, t<- l | l j uren, door bet ministerie van watet-

sLiat enz., aan het gebouw van hetjuitv. bestuur: lo. In-t 
gedeellelijk vernieuw Ier aan vaa dimmen aan de Ra-
veuscbehrtig over het kanaal donr Voonie eu het aau-
brengeti van eene wrijfgoiiling aan de westzijde der door-
raartopenhlg. Aanw. 30 Maart. Raming ƒ5240; So. het 
he/illkeu eu beslorten van dell t lll.lelatidscheti z lijk np 
Gnetlei.vtle. Aanw. in de week v.H.r de heste.fillg. l i i -
nung /T06.170. 

Wlnsdug, A April. 
liiM-iiwurden. te 1 uur. door bet ministerie van wa

ter-taal en/., aau hel gebouw van het prov. best.: lo. 
de vernieuwing van brug no. 12. nabij het »Iluis Ter 
N.Hirtl", in s Rijks trek weg langs het kanaal Dokkuin—-
StriH.hns. Aauw! 30 Maart eu 1 April. Raming ƒ 5200; 
2o. d<- vernieuwing der Rietve|.|shrug. nabij Hardest rijp, 
in 's Rijks-gnroten weg Liriiwarden —timnuigen. Aanw. 
.10 Maait eu 1 April. Ruiling ƒ6500. 

Weeewauuji a April. 
's-llage, te II uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: de uitvoering van werken tot verbetering van de 
Hoven-Maas in de gemeenten Ohbicht en Papenhnven. 
tii-silien tie kilouieterraaien 30 en 40. Aanw. 2 April. 
Raming ƒ 11,600, 

-.-Huge, te 12 uren. tloor het ministerie valt water
staat enz., t heuste tier Staatsspoorwegen: het onder
houden van eenige werken vau- <*n hij den StaalssjHHirweg 
te Amsterdam, len behoeve vau den s|Htorweg Nieuwe
diep—Amstenlam. Inl. bij den ceistaauw.-ingenieur te 
Amsterdam. Aanw. 20 en 30 Maart, te 11 uivn. Raining 

ƒ 07»Hl. 
Vrijdag. H April. 

Middelburg, le lu meu. tloor bet ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: 
hei verdiepen van eenige gedeelten van het kanaal dimr 
Zilid-lievelatul. 

Zaterdag, f) April. 
Brrgen-op-Zoom. te l uur, ten raadhuize: de leve

ring VII. 1 HUlOU gres.kelen. 

Uliin» van AaiibiMfdinafn. 
Hm .Irei ii 1, 1 Maart: de opbouw van een heerenhuis 

aan ii"ti St .-Joris weg hoek Kasperspad. onder beheer van den 
bouwkundige II, E. v. .1. Ka.i; minste inschr, waren: 

tselwerk. A du Vyti. ƒ .1244. 
•rk, A. Singels Az., 

stuidswerk. D. J. van Rlje, 
stukadiHirvverk, A. Verhoeven Jr., 
loiHi-ieteiswerk. L. A. vau Rije. 
schilder- eu glaswerk. II M. l i nks . 

alle-
"•li. 

md. 

440. 
126.40 
6112. 
.-Ml. 
463. 
118.40 

VV 11 r me r i eer 1 Maart: het houwen van een magazijn 
met 2 hoven wou ingen v.mr S. Tbepeii: gegund aan J. l i . 
E, Hauët eu J. buis te Aitisterdaiu. v.mr ƒ 6.170. 

Ilerdrrrlil , > Maart : de aanleg eener R. K. begraaf
plaats met bijgebouwen aan deu Reeweg; gegund aan P. 
A. Teneti, voor ƒ 13.400. 

• uddarp, 2 Maart: het maken eener uitwaleriiigsltiis 
deu polder H.-t Oudelatid; iugek. - biljetten, al»: 

C de H le. 
Ilassehuan, 

('. van Wijk, 
I', kaptijn. 
E. W. v. .1. Houwer 
M. L. VeenenlHis, 
J. tie Jonge. 
J. de Leeuw. 
W. I.aillllleis. 

Oti.ld. 
Geervliet. ƒ 15.559 
(Joetlereetle, l 15.487 
Diiddorp. i 15,200 
Rozenburg, > 14.608 
Rrielle. i 14.635 
Ouddorp, • 14.143 
Dordrecht, •• 1.1.000 
Strijen, n 13.637 

Atlldrrvank . 2 Maart: liet maken van 2 sluisdeuren 
iu het Middelste verlaat: ingekomen s. hilj.tten. af 
Kamuiinga en Manpiering. 
J. J. Smit, 
II. Vroom, 
.1. Timmer, 
(i. H. Steentjes, 
J. l.in/el. 
.1. II. Ros, 
E. .1. Prmnmel, 

K. Westra. 
P. J. Schauf-ma. 
R. Fontein de Jon 
J. K. Pijnacker. 
J. W. krims, 
J. P. ClljMTUS, 
II T. Diiuma, 
J. F. van Dijk. 
P. Zijlstra. 
a R. van Wieren 
G. D. v. d. M-ulel 
ii. i . i:i/ing.i. 

-einlaui. / 6018 
Wildervank, '•> 5505 

» Veendam, i 5lö0 
* OhergtllU, ii 4940 
• Wildervank. • 4640 
« Stadskanaal. i 4403 
<• Veendam. " 4123 

Wildervank. * .1476 
A k k r r w a u d e , 2 Maarl: bet houwen eener boetvn-

hllizinge en schuur v.mr M. H. ('astelein; ingekomen 12 
bilj.. als: 

Veetiwoiiii.'ii. ƒ 5565 
kolhmi. i> 5458 
Dautiiinawoiide, » 5360 
kiillum, I 5350 
Garijp. i 4065 
Ütidkerk, » 4024 
Melslawier, ,. 4688 
l-'erwertl. » 4644 
kolliim. .1 4466 
Jaiium, K 4203 
Augtistiiiusga. .. 4172 
llij|vrkerk, 3-.»s2 

's-Bawh. 3 Maart: tie huitengewoiit heistellingen aan 
den pmv. weg van 's-Rosch tiaar Hrnneii. met een Zijtak 
vau N'ieiiwkuik naar Helvoirt. VIHU' tie g.ileelteil on.ler 
t'mnnoirt. Vlijm 11 Nieitwkuik; ingek, 7 bilj.. als: 
T. Smits Mz., te Wijk, f ;,i 
.1. ('. Schonk, » Oosterwijk, « 8070. 
A. de Leeuw, „ Deuteron, « 8022. 
0. J. van Erp, n Rosmalen, » 80O0. 
I. . den Otter. | Dungeti. » 8835. 
II. Olou.lemans, ,. Herlikum. » 8678. 
A. tie Kort. ,. Haaidwijk. » 8572 
gegund 

In- t titile . 3 Maart : het veranderen van een gebouw 
tot kantoren eu magazijnen voor de tinna Ter Kittle en 
Mai 111 : ingek. 4 hilj., als 

(i, l l . W-gerif. 
II. I.aiiiuieriuk. 
G. Helt man A.Gz.. 
J. A. Eleege, 
gegund. 

13.000 
I2.Ü NI 
11.250 
in.oiHj 

http://ll.il
http://Amsterda.fi
file:///ijmrcrn
http://lri.-j.trij
http://nii-ust.it


BIJVOEGSEL behoorende hij De Opmerker ven Zaterdag 12 Maart 1881. Zestiende Jaargang. N*. 12. Zaterdag 19 Maart 1881. 
»< hooiinuni 3 Mai l t : het maken van 8overritvoitders 

in het veenschap Odoorn: gegund aan L Vos. te Stads
kanaal. v.Mir ƒ3876. 

HackerdIJken. ;) Haart: dt DOUW van 2 werkmans
woningen voor Jhr. Vegelin van Claerbergon, onder be
heer van den architect A. Leltinga Jr.; ingekomen 11 
bilj., als: 
M. J. Schotanus, te Boksum, / 1846. 
B. H. Kampstra. > Jorwerd, » , 700. 
IJ. Scbuitemaker, « Peins, « I70O. 
J. T. Brost, 1 Joure, « 15Ö5. 
T. T. Dijkstra, » Oldchooni. • 1551. 
J. Veltman, » Joure, 1 Ï549. 
K. A. Kluiver, * Nieuwe-Brug, « l 199. 
M. G. Visser, » Haskerdijkeii, * 1495.40 
H. O, Dorenbos, » idem 1323. 
H. .1. Frankeiua, 1 Joure, 1 1290. 
G. A. Voldstnt, 1 Akknun, • 1186. 
gegund. 
Raming 1 1250. 

Zwolle. 4 Maart: het leveren van ijzerwerken en van 
smig bijkomend werk en materialen voor verschillende 

ƒ ! 
bruggen op de Dedananait; ingek. 2 bilj., als; 
Penn en Haudum. te Dordrecht, 
H. Dalbuisen, * Kampen, 3840 

krabbendljke. 4 Maait: de levering aan hel gemeen-
tebestuur van 200 M» grint; gegund aau J. van den Est. 
voor ƒ1.98 per MV 

lifirntiuieii 5 Maart: bet bouwen van een koffiehuis 
met kasteleinswoning en kegelbaan, onder beheer van 
den architect M. M. Lourcns Jz- ingekomen 11 bilj., als: 
B. v. d. Lecq, te Kralingen, ƒ 17,060 
M. Tieleman, • idem 17.520 
B. W. Visser, .. Botterdam. • 18,946 
J. B. Hoogstraten, » idem i 13.915 
M. Zaaijer, • idem i 13,700 
N. de Bn-ij, » iilem i 12.999 
K. Tb. Hoogstraten, i idem • 12,850 
C. Hd Cz., » itlem i 12,760 
A. J. J. Siuiitcr. I idem i 12,680 
J. Mbande Jz,, * idem • 12.520 
Th. \V. Lindeman, i Belfshaven. i 9,950 

kn i l i h i - i x i l j k i ' 5 Maart: het bouwen eener nieuwe 
graanschuur en varkenshok, onder beheer van den bouw
kundige A. le (Jlercq, te Krinningen; ingek. 10 bilj.. als: 
J. van Boven, te Rilland-Bath. ƒ 7790 
H. Schippers, • Cortgene, • 7790 
L. v. d. Linde, » idem * 7599 
L. van Vei re, i Kruitiingeii. • 7247 
Gehr. Sterk, » Schore, » 7150 
D. van Mant, » Kapelle. i 6980 
J. I.indenbcrgh, » Wetneldinge, i 6960 
J. Visser. » Krabbendijke. i 6750 
J. Okker, i Kruiiiiugeii, > 6523 
P. Dronkers • Kapelle, „ C499 
gegund. 

Katendree hl , 5 Maart : bet bouwen van paan len-tal len 
nn woningen annex, aan den linker Maasoever te botter
dam, onder beheer van den architect lik. de Hecht; in-
«komen 14 bilj,. als: 
W. L Belmer. te Botterdam, / 13.700 
N . de Brcij. » idem i 13.640 
l i . v. d. Lek, « Kralingen, 13.530 
C. Bal Cz.. • Rotterdam, • 13,500 
M. Tieleman, * Kralingen, . 13,480 
A. J. J. Sluiter, Rotterdam. » 13,420 
J. Miranda, > idem i 13.2:10 
C. de Geus, » idem i 12.700 
G. A. J. Gouverneur, • idem | 12,630 
J. A. Boldowijii, • idem i 12.500 
Smit en Muijssou, idem •> 11,960 
J. I.okhoist eu Co., » Kralingen, » 9,480 
J. v. tl. Houwen. » Uselmonde, • 9.3BO 
H. Langbroek. i Hillesluis * 9,191 
gegund. 

l l i f t h l . 5 Maart : lo. bet verbouwen en uitbreiden 
der gei neen te bewaarschool aan het 1'aardeuveld; minste 
inschr. was F. S. v. d. Veer. te Pt recht, voor M-'.OoO. 

2o. het witten rn schoonmaken van lokalen en verrich
ten van verfwerken in eenige stedelijke gebouwen; 
minste inschr. was .1, Landzaat, te l'trecht. voor ƒ2254. 

So. het vernieuwen en herstellen der plankieren en 
loopgangen \.u\ de openbare badplaats aan de Kruisvaart; 
minste inschr. was P. Leeuders, te l'trecht. voor ƒ1687. 

4o. het verhouwen en inlichten van het liestaandc brand-
wachtgeliouw in de Annastraat tot lokaal voor brand
spuiten met smederij enz. voor bet brandwezeu: minste 
inschr. was I'. van Zutphen, te Utrecht, voor ƒ5796, 

Zwelle 5 Maart: de leveringen aan het gemeentebe
stuur zijn gegund als volgt: 

a. 30.000 Luiksche keien : L. Bonmariage, te Combluin-
au-Pont, a / ü l . 7 3 per 1000 stuks: 

b. 100 st. M. trottoirband: Gebr. Trooster, te Zwolle, 
a ƒ3.33 per str. M.; 

e. 20.00U vlakke straatklinkers: J . L. van Üscli, te Zwolle, 
a ƒ15.19 per 1000 stuks; 

d. halfgetiokk.ii klinkers: pen1. 1 aau J. I. van OscJi , 
a ƒ 14.99: perc. 2 aan A. de Lange, te Zwolle, a ƒ15.47 
par looo stuks. 

Am*terdam , 7 Maart: bet leveren van 2000 houten 
wisselbakken, met ij/er beslagen en houten deksels, ten 
behoeve van deu stadsn'iuigingsdieiist ; minste inschr. 
waren A. Baak en Zonen, roor J 16,037.60. 

'•-Hage, 7 Maart het vervaardigen en leveren van 

gegoten-ijzeren buizen met hulpstukken, ten hehoeve van 
de Dninwaterleiding; minste inschr. waren Vau den Berg 
en Co., te Amsterdam, voor ƒ11.057. 

'••Hage, 7 Maart: het Oprichten van een gebouw voor 
hpt kantongerecht te Ommen; minste inschr. was F. W. 
Geurden, te Apeldoorn, vuur ƒ13.100. 

Rhenen , 7 M.iart: het bouwen van een woonhuis, al-
duar, onder beheer van dnn architect Boeree; ingekomen 
4 bilj.. als: 
A. (i. Xagolvnort, te Rossum. ƒ 13.460 
C. van Stuiveuberg, • Ommeren. I 10,990 
ü. A. van Noort, | Rhencn. » 9.969 
C. Smit, • idem I 9,525 
niet gegund. 

Mrhlcdam, 7 Maart: de levering van 50,000 HL. Eng. 
gaskolen aan de gasfabriek; gegund aan W. Hoven en Zn., 
te Rottenlam, voor N'ew-Peltonmain. a ƒ 0.62 por RL. 

Formerend, 7 Maart: het maken van een winkelpui, 
verdieping, mansarde-kap en verdere werken op bet huis 
van J . K. Brinkman, aldaar, ouder beheer van den archi
tect B. P. van den Aardweg; ingek. 7 bilj., als: 
J. de Vries, te Pui-merende, ƒ 4200 
A. Pet, » idem • 4147 
J Band, » idem J 4100 
P. de Groot, n idem * 4073 
P. Brinkman. i idem • 3730 
J. Plas, ii idem * 8570 
E. tie Lange, » idem » 3477 

De laagste inschrijver heeft om gegronde reden verzocht 
niet in aanmerking te komen, en is het werk gegund 
:uin J. Plas voor t 3570. 

Makkuin, 7 Maart: lo. het afbreken eu uitruimen 
van tie Kooitille en bouwen van eene vaste bouten brug; 
ingekomen 9 hilj.; ƒ 2044. ƒ1987. ƒ 1980. ƒ1980. f 1833, 
71798, ƒ1778. ƒ1700. /-1089: aannemer F. G. Fekkes. te 
hniidum. voor j 1689. 

BO. afdekkingen en vloerwerk enz.: ingekomen 8 bilj.: 
ƒ650. ƒ488, /'480. ƒ470. f460, ƒ445, ƒ 425. ƒ 369; aan
nemer O. Haitsuia. te Wmis voor ƒ 369. 

3o. baggerwerk in de Dijkvaart en tie Djipjicrt; ingek. 
6 bilj.: /" 10,160. ƒ9349. ƒ8864. ƒ8798, ƒ6990, 'ƒ4869: 
aannemer R. F. de Vries, te Koudurn, voor ƒ6990. 

Lelde II , 7 Maart: lo. het maken v.m een gang bij het 
schoolgebouw in de G< .rtcstraat. metautihooi le werken; 
hoogste inschr. was L. Maas, voor ƒ3565: minste inselir. 
S. Fakkel. v.Mir ƒ3190; gegund. 

2o. het maken van eene schoeiing in bet verlengde van 
het rtrechtscbeveer; hoogste inselir. was .1. Meijer. v.Mir 
ƒ2398 ; minste inschr. J. Blaiisjaur en A. van Engelenburg. 
VOOT ƒ1991: gegund. 

3o, het leveren en plaatsen van 13 stuks stontpalcn; 
hoogste inschr. was M. Kuptoin deu Bouwmeester, voor 
ƒ1075; minste inschr. A. Planjer. voor /"825; gegund. 

Weerden, 8 Maart: het maken der gelM.uwen en 
verdere inrichtingen vuur een te stichten st non iwa ter
minaal voor den pilder Snel en het watei-schap Polanen: 
ingek. 8 bilj., als: 
C. van Soest, te Mijdrecht. ƒ 6750 
Gebr, Bodegraven, » 5760 
M. KromeuliiM'k. i Harinelen, i 5665 
C. Tolk, • Woerden, i 5397 
A. van Selm, » idem l 5035 
J. J. Welsink, idem • 4997 
G. Snel. « idem i 4964 
J. W. Blok, i idem i 4925 

Leeuwarden, 8 Maart: het vernieuwen van Rijks, 
buiten ha ven jiaal regels te Tacozijl- minste inschr. was B. 
II. Visser, te Lemmer, voor ƒ «784. 

le'orrrdljk, 8 Maart: het bouwen van eeu koopniane* 
en winkelhuis, toor J. P. Sjolleina. onder beheer van den 
architect A. Knoistra: ingekomen 11 bilj., als: 
Wed. Winter*, te Gorredijk, J 5573. 
R. A. v. d. Veen, » Terwispel, i 4900. 
J. B. Poutsma, » idem l 4894. 
M. v. d. Wijk, i Gorredijk, • 4797-
A. T. v. J. Veen, i T.-rwispol, i 4774. 
S. de Roer. » Lippenhuizen, » 4720. 
C. de Vnieg, * Terwisiiel. i 4680. 
L. v. d. Schaaf, • Lippenhuizen, * 4665. 
D. Oosterbaan, * Gorredijk, i 4582. 
T. II. van Eik, • Lippenuuizen, - 4438. 
J. A. v. d. Sluis » Gorredijk, » 3888.88 
gegund. 

K«i lerdam, 9 Maart; lo. het houwen vau een var
kensslachthuis met bijbehoorende gebouwen: ingekomen 
12 bilj.. als: 
.1. van Andel, te Rotterdam, ƒ 92.400 
11. Lagerwaard, » Kralingen, » 92.000 
E. S. Beiimer, » Rotu-rdam. » 89.900 
J. de Bri| , * idem • 89.895 
P. t l . Waiters, » Kralingen. • 89.419 
L van Spanje, » 's-llage, » 89.400 
W. Zonueveldt. « Kralingen. » 87.987 
C. J. van Tusschen broek. » Rotterdam. » 86.400 
E. v. d. Weijer, .. Leidschendaiii, • 85,113 
P. A. A. van Regenmorter, i Rotterdam, i 83.500 
I'. Meijers, » a-Hage. • 82.515 
W. G. C. Bilkes, • Rotterdam. . 82.400 

2o. het bouwen van eene school aan de Drie-Vrjendeii-
etraatj iugek. 10 bilj,. als: 
C. Ünl te Rotterdam, / 46.980 
E. v. d. Weijer, » Loidseheiidain. > 46.870 
A. J. .1. Sluijter. i Rottenlam, » 46,480 
J. Mirande, « idem • 46,390 

W. Znnneveldt. te Knilingen, /' 45,545 
J. Schoenmeijer, » Rotterdam, » 46,177 
C. J. van Tusscbcnbroek, » idem i 44,870 
J. 0. Krijgsman, i Kiiilingen, » 42,000 
W. 0, Cl l i lken , • Rotterdam, i 41,994 
P. O. Winters, • idem » 41,399 

Kralingen, 9 Maart: l.et houwen van een villa iu het 
park (Inningen, te Kralingen. ouder beheer vau den ar
chitect J. D. Lahots; ingekomen 6 hilj., als: 
A. J. J. Sluiter. te Rotterdam, ƒ 16,787 
J. Mirande, • idem '« 15,630 
C de Ridder, • Kralingen. i 14.750 
J. eu II. v. t|. 1,... i Idem l 13,419 
C. C. Scluiller. « idem i 13.028 
Jac. van Vessem. « idem » 12.542 

Wildervank, 9 Maart: lo. h.-t houwen van LMMISCII 
Iiij tie nieuwe lijn van Boven-Wildervank naar Nieuw-
Ruinen; iugek. 3 nilj., als: 

L. Vos, J 7860 
.1. Pt n mn iel, i, 7259 
W. Marque ring, „ 7243 

2o. bet vertimmeren van wiie liebuizing te Veendam tot 
boof.lkant.Mir iler Tramwegmaatscbappy; ingekomen 6 
biljetten, als: 

11. (i. Priimiuel. ƒ 2262 
II. Huizing. » 1915 
J. Westerwaal, i 1884 
11. Ileijen, • 1845 
T. Venema. » 1798 
W. Manpiering, i 1782 

H-ll.è(je. 9 Maart: lo. het vernieuwen van eeu gedeelte 
der oevpiverde.liging langs .h-n linkeroever van dei. Gel
ders, he-IJsel. tusschen den hti.ifdd.mi en de schipbrug te 
Westerviiort; ingek. 4 bilj.. als: 
II A. Pauwen, te Panneideu. /" 2290 
I. E. M. rerwindt, i W.-st.-rv.MHt. i 209C 
R. A. v. d. Bergh, s Pannerden. • 1997 
F . E. Terwindt, • idem * 1899 

2o. het voltooien van bet lijnpad langs den linkeroever 
van bet Zwaitevvater. door verlenging van het bestaande 
gedeelte: ingek. 5 bilj., als: 
R. Kamman Az. et. R. Fledderus, te Kuinre. ƒ 369:1 
F. E. Terwindt. te Pannerden, * 2979 
L. vau Dallseti. te (ieni-miiiden, „ 2642 
.1. Eeiikb.Mirn. itlem. , 2626 
K. D-Miiii. i.lem. * 2-JU 

3o. het maken van zuileiihazaltgltMijing tegen het 
buiten hel. Kip der bedijking langs den linkeroever der 
Nieuwe-Merwede ouder de g.-n te Werkendam; ingek. 
I I bilj.. als: 
D. IJ. Hakkers, te Werkendam. ƒ37.980 
J. v. d. Plas, . Hardinksveld. • 36.990 
A. v. d Mevden Az.. i idem l 36.800 
L. A. van Haaften, . Sli,..lre.;ht, - 36.250 
G. de II.Mig, • Gii-sendam, i 33,300 
A. Volker l z . , i Sliedrecht i 84,090 
T. Volker, I. Dordrecht; i 34.100 
L Brand Dz.. » Giesendam. • 33,990 
A. 0. Iluyskes, i H.-del, i 32.9^ 
U. de IIIM.-;, • (iorincliem. i 32.500 
P, H. de Bekker. •> FIUJK-I. I 32,000 

4o. bet maken van eeue Ins-cu-laad in richting in de 
spoorweghaven vau het goeden-nstation te Kijenoonl: 
ingi-koinen h hilj., als; 
L. J. v. .1. Steenhoven en Co., te Amsterdam, ƒ 160,000 
A. L. van Wijngaarden IJz., te Sliedrecht. » 139.000 
P. Langeveld Pz.. te Hardinksveld. 134.500 
C. Bos Az., te Dordrecht, 134,000 
E. S. Rev r, te Rotterdam, i 131.890 
J. A. v. i l . Eerden Wz.. te Bokstel. i 129,400 
J. v. d. Nadorst, te Strijen, • 126.500 
.1. Smit VII, te Werkendam. i 123,160 

Nneek , 9 Maart: het maken van een vasten luifel aan
sluitende bij lu-t waaggebouw, aldaar; ingek. 7 bilj., als: 
P. Bij roem en C ftber, te Sneek, ƒ 995 
M. Kou. lei na. idem * 993 
P. E. v. d. Werf, » idem i 945 
•I. da Graaf • idem i 932 
T. J. V. i|. Stede, .. idem . 892 
G. D. de B I K T , « Oppenhuizcn, • 882 
F. Prins, » Sneek, » 795 
gegund. 

Nneek, 9 Maait: het IMIUWI-U van eeue woning hij het 
Stadsuiagazün aldaar, ouder beheer van den architect J. 
P. Ilogeiidijk: ingek. 6 hilj., uls: 
M. Roiidema, te Sneek, 3655 
P. E. v. d. Werf, . idem . 3140 
P. Htjv.M'ts en C. Faber, i idem • 3100 
J. de Graaf, i idem i 3096 
T. J. v. d. Steele, i idem i 2972 
G. S. de Boer, •> Balk. - 2733 
gegund. 

Haarlem. 10 Maart: het makeu van eene brug over 
het te vergraven -edeelte Singelgracht v««ir ik- Zijlstraat: 
het ile.u|H-n va u getleelte Singelgiaclit; bet door
graven van de Lei.lschevaart in verbinding met de 
Kinderhuis-singelgracht; het maken tan riolen en schnei-
iiigen eu bet Wi-glovkeii van de oude Zijlbrug met de 
2steenen bruggen inden Zijlsingelweg aldaar: ingekomen 
20 bilj.. als: 
F . HIIISCIIIMIS, te Ik-nnebtoek. f 44.000 
J. Visser Gz.. • Papeodrecbt, *i 41.833 
P. Brugman, * Alkmaar, » 41,614 
D. Verlaan en Zn.. * Zaandam, 40,56t 
J. W. de lleij, » Haarlemmermeer, » 39.900 | 

J. de Leeuw, te Dordrecht, ƒ 38.300 
J. B. Lasschuit, » Haarlem. i 37,600 
Verhagen en Van t Wout, * idem » 36.946 
BL Kieviet, • idem i 86.890 
J. B. E. Bauet en Loos. | Amsterdam, i 36,760 
T. Lander, • Zype, l 36,715 
A. nasar, » Haarlem, • 36,380 
G. de Hoog, i Amsterdam, i 36.249 
G. L. v. d. Drift, » Schipluiden, i 36,200 
J. Claus, „ Beverwijk. • 35,994 
M. W. Schreudei-s, » Schagen. 35.979 
0. Bis. . Ilaarfetinnenn.-er. i 35,940 
B. Zuithol. » Haarlem, i 34,700 
J. van Bootf, » Nijmegen, » 34.444 
W. de Jong Jr.. ,. ReiinebiiM-k. • 33,760 

Uitslag dezer bestelling wordt bek I gemaakt op 17 
Maart a. s. 

Uf reent. 10 Maart: bet leggen en wijzigen van sporen 
en wissels en het verrichten van eenige andere werk
zaamheden, ten lu-liiM've van de uitbreiding van liet station 
Venloo; ingek. 5 biljetten, als: 
•V F. vau seters, U> Vnght. ƒ25.350. 
W. K. Woijers, Tilburg, 23.800. 
.1. Hillen eu L. Verhoeven. n (have, .. 22.300. 
.1. Liu.lv, > Sittard, i 21.922.22 
B. A. Wiegerink, » QroênlOO, « 20.949. 

i i i i i - r -h iur i . 10 Maart; bet houwen van eeu heeren-
buis, onder bel r van den aivhitect C. van Beek; minste 
nschr. was II. W. v. d. K<u.j. voor ƒ 6895; niet gegund; 
(de helft der afbraak was voorbanden.) 

tn iHlerdam. 10 Maart: de levering aau het departe
ment van Marine van: 2500 M i . inlandsche schilbeiineu, 
en 84000 KG. idem aan Koloniën: minste iuschr. waren: 
voor Marine. C. .1 van der Klevn. te G la. ii ƒ50.90 per 
100 K(L: v.Mir Koloniën, iu 1 perc. met verschill |L> in-
schiijv ingen. de/elfde. 10.000 M i . a ƒ51.411 en 5000 KG. 
a ,'52.10 jM-r 100 KG., en Wed. CM.I eu Zoon, te Botter
dam. 5000 KG. a ƒ52, 6000 KG. a /"53. 10,000 KG. a ƒ54 
en 1000 KG. ii / 55 JM-I- UH) KG. 

Mud-Uiiniieii, 10 Maart: hot bouwen van een post- en 
lelegi-.iafkaiit.Nir met directeurswoning, te Stad-Ouuucn • 
ingek. 10 bilj.. als: 
J. van Nispon, te Kampen. ƒ 12,500. 
B. Wulters, i Dalfsen. | 1(1,059. 
.1. Brinkhuis, i StseÜnnnien, • 10.457.92 
B. Kip, ,. Avereest, » 10,284. 
J. Schuurman, » Den Ham, ,1 10,237. 
II. ter Steege, • SUid-Almel.Mi, w 10.187, 
H- Meijer. • Wierden, > 10,133. 
.1. II. Tt-eselink. .. II. II. II.I<-.rn, . 9.980. 
L, Schotkamp, » Dedemsvaart, « 9,610. 
.1. Kleiiuu.-ijeteu W. Koster, « idem „ 9,397. 
gegund. 

Haarlem, 10 Maart: het bouwen van eene vi l l i voor 
G. A. Eldering, te Overveen, under beheer van den ar
chitect 11. P. van den Aardweg, te Purmerende; iugek. 
10 bil)., als: 
L. Kok. te IJiniiideii. / 21,6:13 
E. de Lange, te Pui ende. „ 21,170 
B. Zuitlholl. te Haarlem, » 20.710 
P. Rijnierse. te Overveen. i 17.900 
II. van Es. ti- Haarlem. 17.889 
.1. W. de II.-.J. le Haarlemmermeer, 17.800 
Verhagen en Van t Wout, te Haarlem. „ 17.500 
P. Ruigs, te Zandpoort, 1 17.389 
C. BlaiikevDtirt. te Moiinikeiidam, 16.398 
J. de Vries, te Pur rende, „ 15,998 
gegund. 

Uerdreeht, 11 Maart: hel oprui van deu dutibelen 
duiker nabij den Kooniiiinlen te PutlershiM-k en het te 
dier plaatse bouwen van 1 steenen heul, voor den [Mil
der Nieuw-l{01 iavei.tura, tinder beheer van tien aivhitect 
11. Beijers: iugek. 11 hilj , als; 
F . G. de Geus, te Hardinksveld, ƒ 2350. 
T. Laiumeis D.Hz., » Strijen, n 2177. 

's-Gravendeel; » 1B87. P. Visser. 
A. v. .1. Berg, 
L. Labrijn, 
J. Visser, 
A. Blok, 
M. Naaktgeboren, 
I.. van Oiidheiisdcii, 
.1. Iluuiuiai., 
A. .Ie Haas, 

1 Pottershoek, 
idem 

1 idem 
- 's-tiriivci'di-el, 

idem 
Maasdam, 

1 Puttershoek, 
idem 

l 1825. 
. 1766.68 
1 1 OW. 
I 1018. 

1582. 
1380, 
1573, 
ITitiH. 

n-llage. 11 Maart: lo. het leven-u. In-reiden tegen 
bederf, vervoeren en opslaan van palen en schourpalen, 
v.M.r de behoefte vau de Rijkstelegraaf, [• '88; minst.-
inschr. was J. .1 v. d. Eerden Pz., te Bokstel, voor 90% 
l>ci beneden tarief. 

2>. bet onderhonden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan het Ri|ks|N.slkantoor te Zwolle; minste 
inschr. was G. Kamphuis, te Zwolle, voor ƒ966. 

3o. idem idem aau h.-t Rukspostkaiit.Mir te Kampen; 
minste inschr. was J. C. Falin-nliorsl. te KamiMii. v.M.r 
f 748.50. 

II. .I-V.....I De op 23 Febr. j l . aaiibestede boUW van 
eene pastorie VOOT de Nederl Herv. gemeente, alhier, is 
gegund aan I insteii inschrijver A. W. Itaiiiersina, te 
Ifcilsward. mor ƒ10,175. 

III. l . l . l l i or . • . Ih- Ie 
kolen, ten IM-I. 

au 22.000 HL. New-Pelton-
r gasfabriek, is gegund aan 

B. Bagedoorn en Zoon. te Aiosterdam. a ƒ0.64" per HL. 

Gedrukt bij Ü. W. VAN DER W1£L & O . te Araliem. 

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 sbonnfment bedr*agt voor het hinaeoland ƒ 1 6 5 per 3 maauden of 
wel bg vooruitbetaling SM gulden per jaar. Afzouderlg'ke nommers bg' voor-
aitbcstelling 15 ceot. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van l—5 regel* ƒ 1.—, daarboven 20 cent voor eiken regel 
plnaUruimtc en 10 cent voor een bevrgsnomnicr. Advertentit-n voor het bui
tenland 25 cent per regel. 

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 

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 leden der Maatschappij tot bevordering der 
Bouwkunst zijn bij circulatie uitgenoodigd tot liet 
bijwonen van eene buitengewone algemeene vergade
ring op Zaterdag den 20 Maart e. k . , des middags 
te 2 uren, in het gebouw, genaamd: Musée Louis X V 
Op de nieuwe Ileerengracht No. 103 tfl Amsterdam. 
Volgens de agenda komt alleen het voorstel tot 
aankoop als inaatschap[ielijk gebouw van het huis, 
waarin de vergadering gehouden wordt, ter sprake 
en het Bestuur heeft de ieden uitgenoodigd hun 
oordeel daaromtrent schriftelijk tc willen mededeelen. 
Wij juichen dezen maatregel toe, en al kunnen de 
op schrift gegeven meeningeu bij de stemming over 
het voorstel niet in aanmerking komen , wordt het 
Bestuur daardoor toch met de zienswijze van velen 
in kennis gesteld. De afdeelingen hebben deze zaak 
ook ter harte genomen en de in dit blad voorkomende 
verslagen van Amsterdam, Rotterdam cn Arnhem 
doen vermoeden , dat de voorstellen ernstig bestre
den zullen worden, al is 's-Hage eene andere mee
ning toegedaan. 

Het komt ons voor dat de Maatschappij, die sinds 
het begin van dit jaar in een geheel anderen toe
stand verkeert, in de eerste plaats alle middelen 
moet anngrij|»en, die strekken kunnen om het gehalte 
der verschillende uitgaven te verbeteren. Het Bestuur, 
dat dc taak niet ijver heeft aangevat, ondervindt de 
moeilijkheden, die aan de regeling der behoorlijke uit
gaaf van een tijdschriften een geïllustreerd weekblad 
verbonden zijn, en zonder daarvan een verwijt te ma
ken, mag het toch in herinnering gebracht wonlen, dat 
bijna reeds drie maanden van het maatschappelijk 
jaar zijn voorbijgegaan, zonder dat de leden iets 
voor de hoogere contributie genoten hebben. 

De linancieele regeling van een en ander vordert 
bedaard overleg cn tal van bezwaren zullen over
wonnen moeten worden, alvorens met eenige zeker
heid kan bepaald worden, welk deel der beschikbare 
gelden voor de vei'schillende uitgaven moeten worden 
afgezonderd. Dit staat vast, dat de kosten, aan eeu 
en ander verbonden, niet met ƒ 9000 per jaar be
streden kunnen wonlen en heelt zich wellicht iemand 
opgedaan, om tegen vergoeding van die som de 
risico voor zijne rekening te nemen, dan kan men 
zich verzckenl houden, dat hij zich wel wachten 
zal een contract in dien geest te verlengen. Juist 
in de uitgaaf der werken en het weekblad ligt het 
zwaartepunt der Maatschappij, en eerst als deze zaken 
geregeld zijn en aan nl de andere verplichtingen 
voldaan is, die uit de wet voortvloeien, kan aan 
een maatschappelijk gebouw gedacht worden. In dien 
geest weid ook bij de behandeling der voorstellen 
tot verandering der wet gesproken: daarbij wenl 
erop gewezen, dat het aanbeveling verdiende eene 
som af te zonderen als eerste bijdrage voor een ge
bouw eu vele leden , die aau het liezit van zulk een 
gebouw minder waarde hechtten, maakten geene be
denking, daar zij anderen die illusie niet benemen 
wilden en van gedachte waren , dat voor dit doel 
alleen die gelden bestemd zouden worden, die dc 
Maatschappij, zonder ann hare roeping te kort te 
doen, kon terzijde leggen. 

De voorzichtigheid vordert dus eerst alles terege
len, wat de nieuwe wet voorschrijlt en blijkt het 
dan, dat de toestand der geldmiddelen dit toelaat, 
dan is het oogenblik gekomen aan den aankoop of' 
het oprichten van een maatschappelijk gebouw te 
denken. Is men deze zienswijze toegedaan. dan 
moet het vooistel van het Bestuur afgestemd wor
den en de belangen der Maatschappij vorderen dit. 
Wellicht vindt het Bestuur in de rapporten der 
afdeelingen aanleiding om het voorstel in te trek
ken , en mocht dit het geval zijn, dan worden alle 
discussion over de mindere doelmatigheid van het 
perceel in qitaestie en de exploitatie eener doorloo-
pende tentoonstelling afgesneden. 

Dc Bestuurders zijn voorzeker met werkzaamheden 
overladen en het voorstel, dut nu in behandeling 
komt, geeft ons de overtuiging, dat zij hart voorde 
Maatschappij hebben en daaraan hunne krachten 
willen wijden. Zij vergunnen ons echter dit vooi stel 
te bestrijden, hoofdzakelijk op grond van het onge
schikte oogenblik, waarop het gedaan wordt. De 
vooi-zichtigheid gebiedt, in de eerste plnats, alle ge
gevens te verzamelen voor het opmaken van eene 
begrooting, die op ondervinding berust en daarbij 
op tc nemen alle uitgaven, verbonden aan de uit
voering der verschillende verplichtingen tegenover 
de leden en de afdeelingen, nader in de wet om
schreven. 

Wij herhalen den wensch, dat het Bestuur moge 
besluiten het voorstel te verdagen en houden ons 
verzekerd, dat er in Amsterdam nu of later wel een 
ander pand zal gevonden worden, even geschikt om 
tot maatschappelijk gebouw te worden ingericht als 
het Musée Louis XV. 

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 D E R 
B O U W K U N S T . 

A F D E E L I N G A M S T E R D A M . 

Verandering gehouden 17 Maart 1881. 

Naar aanleiding van een verzoek, door het Bestuur 
der Maatschappij gedaan, om het gevoelen der Af
deeling te vernemen inzake het plan tot aankoop 
van een inaatschap[>elijk gebouw, hield dc Afdeeling 
een buitengewone vergadering, waarop na breedvoerige 
besprekingen de volgende conclusie werd genomen: 

De Afdeeling «Amsterdam" is van meening, dal de 
aankoop van netgebouw, genaamd Musée Louis X V , 
TOOT het oogenblik niet wenschelijk is. 

Zij grondt die meening op dc overweging, dat 
niet gezegd kan wonlen dat de financieelc krachten 
der Maatschappij dit toelaten. 

l o . De begrooting van inkomsten toch is fictief, 
daar eerst, nadat de uitgaven der Maatschappij eentgcii 
tijd geregeld verschenen zijn, blijken kan of de leden 
daarmede genoegzaam ingenomen zijn om de ver
hoogde contributie te betalen. 

De Afdeeling kau uiet genoeg aandringen de meeste 
zorg en kosten ann die uitgaven te besteden, en be
twijfelt of de Maatschappij wel zal slagen met de 
daartoe op de begrooting uitgetrokken gelden, den 
leden . behalve het weekblad, hun de bij art. 5 der 
wet toegezegde afleveringen : bekroonde prijsvragen, 
afbeeldingen van oude gebouwen en de verslagen der 
vergaderingen te leveren. 

Mocht dit niet in zeer voldoende mate het geval 
zi jn, dun zal dit naar hare meening zeer spoedig 
een aanzienlijk verlies van leden ten gevolge hebben. 

So. Kan de Afdeeling geen genoegen nemen met 
den post, sub 10 op de begrooting ad ƒ 1 uitgetrokken. 

Volgens art. 51 der wet is de Maatschappij ver
plicht den afdeelingen een geldelijke toelage toe te 
kennen , hetgeen met het oog op de verplichtingen, 
die tie afdeelingen zijn opgelegd, voor haar onmisbaar 
en voor het goed verband van de Maatschappij met 
de afdeelingen noodzakelijk is. 

:to. In eene gedetailleerde beoonleeling van het 
gebouw, in casu een onderdeel der zaak, wil de 
Afdexding niet treden, ofschoon zij in het algemeen 
de geschiktheid zeer betwijfelt. 

Aan hare algevaardigden op de algemeene verga
dering is veeder opgeilragen zoo noodig deze conclu
sion naar aanleiding van de gehouden besprekingen 
verder toe te lichten. 

Vóór den aanvang der vergadering was voorlezing 
gedaan: l o . van de bovenbedoelde missive van het 
Bestuur der Maatschappij en 2o. van een schrijven 
van het Bestuur der Atdeeling Arnhem, waarin deze 
Afdeeling hare afkeuring van het plan der Maat
schappij te kennen geeft. 

Al ƒ• J 1:1 ;\<i ARNHEM. 
Vergadering van l t i Maarl 1881. 

Na het voorlezen der notulen, deelt de Voorzitter 
naar aanleiding daarvan mede, dat nog geen antwoord 
van het Bestuur der Maatschappij ontvangen is op 
het schrijven der Afdeeling van t28 Februari 11., be-
trelfende eenige wijzigingen in de Wet. 

Alsnii wenl aan de orde gesteld de quaestie van 
den aankoop van een maatschappelijk gebouw, en in 
verband daarmede dc uitlegging, door het Bestuur 
der Maatschappij gegeven aan art. 51 der wet. Na 
eenige discussien, waaruit het gevoelen der leden 
genoegzaam bleek, wenl naniens het Bestuur dooi
den Voorzitter eeu concept-antwoord aan het Bestuur 
der Maatschappij voorgelezen, dat na eenige kleine 
wijzigingen de goedkeuring van alle leden verwierf. 
Dit antwoord is van den volgenden inhoud: 

Aam het Iiestuur der Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst te Amsterdam. 

Het Bestuur van de Afdeeling Arnhem der Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst heeft de eer 
u mede te deelen, dat in hare vergadering van 16 
dezer, die door de meeste leden der Maatschappij 
tevens leden der Afdeeling werd bijgewoond, de 
quaestie van den aankoop van het gebouw is ter sprake 
gebracht, en dat men eenparig tot de conclusie kwam, 
dat de aankoop van dat gebouw op dit oogenblik 
niet is in het welbegrepen belang der Maatschappij. 

l o . Omdat, zooals het Bestuur der Maatschappij 
terecht in zijne circulaire zegt, dat het een mandaat 
ontvangen heeft om een passend gebouw tc koopen, 
NWtttseer de geldmiddelen dit toelieten. Dat dit 
gebouw een passend gebouw is, meenen w i j , op 
gezag van geloofwaaidigc personen die liet gezien 
hebben, te mogen betwijfelen, en het Bestuur, of 
althans een gedeelte zijner leden, erkent dit zijdelings 
door een voorstel om nog ƒ 10,000 ter verbetering 
te besteden. 

Dat de geldmiddelen der Maatschappij het toelaten 
ontkennen wy ten sterkste, omdat het tegenover de 
belangrijke uitgaven, die het Bestuur voorstelt te doen, 
naar onze meening zeer luttele bedrag, dat ervoor 
op de begrooting is gebracht, alleen kon verkregen 
worden ten koste van veel nuttiger zaken, en met 
terzijdestelling van een zeer duidelijk en niet voor 
tweeërlei uitlegging vatha.tr artikel der Wet, 

2o. Omdat het prestige der Maatschappij niet in 

de eerste plaats moet gezocht worden in uiterlijk 
vertoon, waartoe een geitouw toch wel mag geacht 
worden te behooren, maar de Maatschappij dit doel 
nioet trachten te bereiken: a door de verbetering 
van het Tijdschrift en de overige door de Maat-
schappij uit te geven werken, b door, zooveel in 
haar vermogen is, bij tc dragen tot verbetering van 
het bouwkundig teekenonderwijs, c door onder de 
jongere leden den lust op te wekken tot deelneming 
aan de uitgeschreven prijsvragen, cn om dit tc be
vorderen vraagt onze materialistische tijd andere 
prikkels dan lauwertwijgen, die, wanneer ze in 
natura worden uitgereikt, te Ipoedig verwelken. 

3o. Willen wij het Bestuur niet volgen in zijne 
kansrekening omtrent de ontvangst en uitgaaf voor 
de exploitatie van het gebouw en niet jiost voor |iost 
aan een critiek onderwerpen, of misschien de ver
moedelijke ontvangsten te groot, de uitgaven tc ge
ring geraamd zijn, maar toch één post in de uit
gaven wisten wij en wel de kosten van hvpotheekstcl-
ling dio ƒ lOOli a ƒ 1 2 0 0 zullen bedragen. 

Verder wenl ook besproken de uitlegging, die door 
11 blijkens het aan de leden gezonden uittreksel (?) 
uit de notulen onder Hoofdstuk 10 aan art. 51 der 
Wet gegeven wordt. 

Indien eenig artikel der Wet imperatief mag ge
noemd worden, is het zeker wel dit ; toch zegt de 
Penningmeester, dat dit artikel slechts dan uitgevoerd 
behoeft te wonlen, wanneer de kas dit toelaat. In 
parlementairen stijl noemt men dergelijke bewering 
eene onjuistheid. 

Wel ï s , toen in het vorige jaar dat artikel be
sproken cn op de wijze, zooals het in de Wet is 
opgenomen, geformuleerd werd, de vraag gesteld hoe 
groot de toelage zijn zou, en werd daarbij gewezen 
op iie Maatschappij van Nijverheid, de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen en anderen; ten slotte weid 
aau het Bestuur overgelaten dit naar omstandighe
den te regelen, ook met het oog op de onzekerheid, 
hoe de nieuwe Wet zou worden opgevat, maar ner
gens is aan het Bestuur de vrijheid gelaten, het ar
tikel in dien zin op te vatten als dit nu is geschied. 

Wij kunnen dan ook niet nalaten onze verwon
dering te kennen te geven dat het Bestuur, toen 
de heer Salm het voorstel deed om aan dit artikel 
volgens het voorschrift der wet te voldoen, daaraan 
zijn steun onthouden heeft, en dat het, terwijl het 
de vergadering niet talrijk genoeg achtte om over 
den aankoop van het gebouw te beslissen, dat be
zwaar niet telde bij het vaststellen der begrooting. 
Wij meenen dan ook, dat omtrent de wettigheid van 
eene begrooting, die vastgesteld werd met uitzon
dering van enkele posten, zeer zeker gegronde twijfel 
mag bestaan. De onderdeden daarvan toch moeten 
buiten twijfel in onderling verband met elkander be
schouwd en besproken worden. Wij protesteeren dan 
ook ten sterkste daartegen, en achten het onzen plicht 
het Bestuur erop tc wijzen, dat wij vreezen dat, 
wanneer het Bestuur blijft volharden in die uitlegging 
van art. 51 en andere, zeer zeker de nieuwe wet 
aan de Maatschappij den bloei niet zal geven, die 
daarvan verwacht werd, maar veeleer tot ontbinding 
der Maatschappij zal leiden. Immers reeds is in één 
der afdeelingen vóór eenigen tijd het denkbeeld, 0111 
als zelfstandige afdeeling op te treden, ter sprake 
gekomen, en hoezeer wij overtuigd zijn, dat de leden 
in het algemeen en de besturen der afdeelingen in 
het bijzonder geroejien zijn om door eendrachtige 
samenwerking de belangen der Maatschappij zooveel 
mogelijk te bevorderen, kunnen wij toch de vrees 
niet onderdrukken, dat iets dergelijks het noodlottig 
gevolg zou kunnen zijn, wanneer het Bestuur blijft 
volharden, om Ben wetsvooi-schrift, dat opzettelijk 
gemaakt ïs om het beslaan der afdeelingen zooveel 
mogetijk te verzekeren, niet uit te voeren, eu zoo 
doende zelf feitelijk de ontbinding der afdeelingen 
voorbereidt. 

Namens de Afdeeling voornoemd, 
J . C. S T O E L L E R Hz. Voorzitter. 
J . II. I I O L L E N B A C H , Secretarie. 

Ten slotte wenlen door den heer Van Wadeuoijen 
ter bezichtiging gesteld de teekeningen van eenige 
stationsgebouwen van de lijn Amersfoort—Nijmegen, 
en de vergadering met een woord van dank aan den 
heer Van Wadenoijen gesloten. 

D E E L E C T R I S C H K A S C E N S E U R V A N S I E M E N S . 

De ascenseurs, zooals zij gewoonlijk worden ge
plaatst in groote hotels cn kantoren om het tmpjteu-
klimmen tc vermijden, zijn tot dusverre op tweeerlei 
wijzen ingericht: door gebruik te maken van koor
den en tegenwichten of van waterkracht. 

De toestellen op de laatste wijze ingericht bieden 
de meeste zokerheed, maar zijn zeer kostbaar en 
dikwijls onmogelijk uit te voeren, want zij vereischen 
een standouts, tenminste zoo hoog als de hoogste 
verdieping. 

Met behulp der electriciteit kan men ze het best 
totstandbrengen, en die, welke door den heer Sie
mens onlangs te Mannheim geplaatst werd, is zeer 
goed geslaagd. 

Dit stelsel, waaraan VFJectricité en La Lu-
mière électriguc kortgeleden belangrijke artikelen 
hebben gewijd, berust op het beginsel van overbren
ging der eleetrische kracht op afstanden. De geringe 
zwaarte van een dynamo-elerlrisehe machine, verge-
k.-ii IIIJ den arbeid, dien zij kan voortbrengen, maakt 
het mogelijk haar fe plaatsen op de schijf, die door 
haar in beweging moet gebracht worden, en den 
stoom ontvangt zij door middel van 'Iraden, die zij 
met zich medesleept. 

De schijf beweegt zich langs eene getande slaaf, 
die aan de verschillende verdiepingen bevestigd is en 
op wier tanden een rad werkt, dat door de machine 
in beweging wordt gebracht. Daar deze staaf zich 
niet beweegt, kan zij zoo sterk gemaakt worden als 
men verkiest en gesteund wordende bij iedere balk
laag ( ' ) , is het niet noodzakelijk, dat zij stijf genoeg 
is om alleen te staan, liet toestel, door de heeren 
Siemens geplaatst np de nijverheids-tentoonstelling te 
Mauiiheiin, diende om het publiek te brengen op een 
toren vnn 20 M . boogie, vanwaar men de gebou
wen en de stad kon overzien. 

De getande staat was gevormd door een soort van 
stalen ladder, waarvan de stijlen waren samengesteld 
uit 3 stalen platen van 5 millimeter dikte en GO 
millimeter breedte, onderling geklonken en vereenigd 
door cilindervormige sporten vrn 15 millimeter mid
dellijn, op afstanden van 35 millimeter. 

Deze ladder, die zoo stevig kan zijn als men w i l , 
was boven en beneden bevestigd aan sterke balken, 
die haar in een volmaakt loodrechten stand hielden. 
Zij ging middendoor de beweegbare schijf, en de 
dynamo-electrische machine was goed afgesloten ïn 
eene kist, onder den vloer bevestigd, Den stroom 
ontving zij door middel van losse draden, en de over
brenging der beweging word bewerkstelligd door mid
del van twee tandraderen, aan heide zijden grijpende 
in de •porten der staaf en bewogen dooreen schroef 
zonder einde, die op de as van den motoor was aan
gebracht. 

Eeu commutator met handel was op de schijf be
vestigd , waardoor men Instaat was volgens de rich
ting, waarin hij gediaaid werd, het voertuig te doen 
rijzen, dalen of stil te houden. 

De beweging was gemakkelijk gemaakt door bet 
voorloopige in-evenwicht-brengen van het toestel door 
middel van Mn tegenwicht; de koorden van metaal
draad, die hiervoor gebruikt werden, dienden tege
lijkertijd voor stoomgeleiders. 

Daar de verbinding van het voertuig met de lad
der, waarlangs het zich bewoog, was geschied door 
middel vau eene schroef zonder einde met vrij ge-
ringen sjioetl, kon het ophangen van den motoor 
geen gevaar opleveren, want de val kon slechts zeer 
langzaam plaats hebben. 

Overigens heeft deze asoenasor, gedurende eenige 
weken, die hij te Mannheim tentoongesteld is ge
weest, ongeveer 8000 personen naar den top van 
den toren gevoerd, zonder eenige beschadiging te 
bekomen, de snelheid was ongeveer 0.50 M . pet-
seconde. 

Een der voordeelen van deze schoone toepassing 
der electriciteit i s , dat zij een nieuwen tak van dienst 
ojient voor de dynamo-electrische maeldnea i n groote 
huizen, dokken of fabrieken. De inrichting kost 
betrekkelijk weinig, en de werking is zoo eenvoudig, 
dat er geen ernstig beletsel bestaat om haar aan de 
vervoerd wordende personen selven toe te vertrouwen. 

(Moniteur industricl.) 

P R I J S V R A A G DER M A A T S C H A P P I J VOOR 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 . 

Naar aanleiding van het ingezonden stuk van X , 
voorkomende in het nommer van 12 dezer, ontving 
tie Redactie onderstaand schrijven van den heer 
Secretaris der Maatschappij voor den Werkenden 
Stand, waaraan gaarne plaatsruimte verleend wordt. 

j4n» ie Bedactie van De Opmerker 
te Arnhem. 

Het is het voornemen van het Bestuur der Maat
schappij voor den Werkenden Stand nog eenige dagen 
de tentoonstelling te heropenen, om de door de Jury 
bekroonde ontwerpen en de overigen nogmaals te 
laten bezichtigen. Van het gebruik der zaal 111 l A r t i 
et Amicitiae" kan het Bestuur tot het einde dezer 
maand gebruik maken en nu hoopt het Bestuur, «bit 
de Jury spoedig gereed moge zijn met hare uitspraak 
om die tentoonstelling mogelijk te maken. Mocht 
nu onverhoopt dit antwoord tt! laat inkomen , dan is 
het Bestuur niet iu de mogelijkheid hieraan te vol
doen , daar het gehalte en aantal tier ingekomen 
antwoorden zoo groot is, dat eene tentoonstelling iu 
eigen lokaal onmogelijk is. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn 
de Secretarie van de Maatschappij voor 

den Werkenden S/and, 
V. Mi n • 

( l) De getiuitle ttnnf / . ! wi-1 1111 zich zelve DMttsB -taan, 
want dc verbindingen aau tie balklagen • i - LI de werking 
van het toette! onmogelijk inaken. V C K T A I . E S . 
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1) Ë O P M E B K E R Zat.M-.lnif l i ' Mn art 1S81 . D E O P M E lï K K K Zaterdag 10 Mnnrt 1881. 

Berichten en mededeelrafreti. 
It I X X F X I, A X I'. 

' s - G r a v e n h a g e . Door Z . M . is .1. A . A. Wal
dorf , hoofdingenieur van 's Rijks Waterstaat, be-
noeiiKl tol Staatsraad in hiiiteiigewonon dienst. 

— De Minister van Waterstaat heeft nnn de hee
ren Mr. J . F.. II. Damn Van Nagoll tot Ampsen en 
.1. \ \ il link de voorwaarden van concessie verleend 
voor de locaals| wogen : Winterswijk —Zevenaar 
en Winlemvijk-lleiigeloD met een zijtak uaar IJisch.'ib' 
en naai' Ruurloo. 

1 v i-.imvv.ii i -l \ A u j i i - i u - 1 SN I definiiii'l 
wonlen aanvaard en daarbij wonlen gestort een waar
borgfonds: a. Voorde lijn Winterswijk—Zevenaar 
van / 00,1100; b. v • de lijn Winterswijk Hengelo.. 
met zijtakken van ƒ 80,000. 

— Naar aanleiding van de niolie-Kijssell bobben 
Burgemeester en Wethotidei-s inlicht ingen gegeven 
omtrent de voorwaarden, die zij aan het geven der 
nieuwe tram way-concessie willen vei binden. Daar
onder zijn: strenger toexicbt op de rijtuigen en op 
het personeel, aanwijzing van Plaats en Vijverberg 
nis centraalpunt enz. Bovendien stellen Burgemeester 
en Wethouders aan deu Raad voor do concessie af
hankelijk te maken van de/e voorwaarden: l o . de 
concessionaris vergoedt den aaideg van trottoirs, 
waar II urge mees ter en Wethouders die noodig achten ; 
2o. zijn waarborgsom wordt van ƒ : 1 0 0 0 o p / 5 0 0 0 
verhoogd: 3o. hij zal alles in exploitatie hebben 
uiterlijk 1 Juli I N N | , eu de concessie te verleenen 
aan de II. T. Maatschappij. 

De hoofdingenieur Dirk» is benoemd tol iMembre 
dc la commission consultative supérieure destravaux 
du Canal tie Panama." 

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 . 

ArnEELING ' S - G B A V E N H A O E . 
Dc vergadering wenl gehouden op 17 .lezer en er 

vv ir, n tegel;wonr lig :', ).- lelt. 
Nadat de notulen der vorige vergadering, van 17 

Februari j l„ waren geleaen cn goedgekeurd, en een 
nieuw l id met algemeene stemmen wenl aangenomen, 
was aan de orde: „de vaststelling van het rapport 
betreflende de terra-cotta industrie. 

Bedoeld rapport, reeds vroeger ingezonden door de 
daartoe benoemde commissie, wus. naar aanleiding 
van bet besluit der laat.-te v.-rgadering, door liet 
Hestuur .'enigszins gewijzigd , w-rdthans zonder.enige 
bedenking door de vcrgiulering goedgekeurd, cn zal 
dus tils antwoord der Afdeeling aan den heer Stoeller 
worden opgesonden. 

Het 2e punt is: „de bespreking der toegezonden 
nota betreffende wijziging van enkele artikelen der 
verordening regeleind; de Bouwpolitie.'' 

Vooraf zegt de Secretaris, dat de liehnndeling van 
dit onderwerp hem iu eene eenigszius moeieljjke po-
sitie brengt l.'it den aard zjjncr betrekking toch 
kan bjj t icwctt .n, door Burgemeester en Wethouders 
gearresteerd, niet helpen beoordeelea of wjpügen, 
daargelaten nog, dat hij zich rolatrukt niet kan vcr-
eciiigetl nut de beschuldigingen, welke iu de bcge-
leid'-nde missive vun het voorloopige comité tegen de 
betrok ken gemeente-ambtenaren zijn uitgebracht 
Spreker ver/o.-kt alzoo, :<><,<• zoxrrr.1 ./>.-»• zaak Itrtreft, 
hem tc willen excuseren van alle mogelijke deelne
ming, zoowel .ion du debatten als ook uu ot lat r 
aan de ouderteckeiiitig van desbetretiende stukken. 

De heer .Metzelaar begint atann met de vraag: 
„wat is hier dc bedoeling, ecu adr. s van adhesie aan 
het Gemeentebestuur, of wel vriendschappelijke be
spreking?" 

De heer Muller , Voorzitter vun het voorloopig 
Comité, antwoordt, dat het eerste bedoeld wonlt. Hij 
lichtte de geschiedenis vn.i de/e zaak toe en zeide ten 
slotte, dat de toepassing der verordening bij velen 
misnoegdheid ha/1 verwekt, ennteerderegrievendeed 
ontstaan: voor.-. t>t .dat niet overal uo; gelijk--gein i ge
heid w.-rd te werk gegaan; ten andere, tlat dc afme
tingen der tuur. n tod gebruik van de Wualst ' .n j,roo-
teiidueU buitensluiten. Een en ander wus oorzaak van 
antipathie tegen de Bouwpolitie. Spreker verklaart 
evenwel uitdrukkelijk, dat hjj niet de man is, die op 
positie voelt tenen de betrokken ambtenaren. 

De heer De Vrind richt de vraag tot den Voorzit
ter, ol het hi . r «!•• aang-w-zen plaats in, om de I'o 
Utieverordening te bespreken. 

Mocht de li-li.und ling de inili-te aanleiding gev.-u 
tot onaangenaainhed.il, dun wetistlit de heer Muil . r 
voor te stellen, liever daarover niet verder te spreken. 

Dc heer De Vrind aiet meerdere beledigingen in 
tb: begeleidende missive; hjj wil ni-t beleedigd worden 
en zal niet stil zijn en omtrent de wjjzïgiiig tier ar
tikelen achtereenvolgens zijne opinie mededeelen. 

I ie Voorzitter w. n-.iit eene stemming over lat voor
stel, door den h e r Muller zoo even aangegeven. 

I>.' heer M.-lz.-l.iar vraagt da trop let woord. "Niet 
alleen hier, maar overal heb ik steeds hoon-u khlgcii 
over de verordening betreffende de Bouwpolitie; het 
is eene zeer moeilijke betrekking, en daarom zie ik 
niet i u , waarom de zaak hier niet mag besproken 
wonlen." Sprek.r zou .-ebt r verlangen, dat aan drie 
of vier van de leden werd verzocht, hunne beschou
wingen daaromtrent kenbaar tc maken en daarna kalm 
tc b-handelen. »lk stel dus voor, zegt de heer .Metze
laar, ade stukken, voorzoovcel noodig, to laten druk-
kcli cli rondde.-1. ' i i , en inmiddels eene com missie van 
und- i oinl.-r/.o i. le b ti . I I . ' 

Dc heer Vlnaiid.n t i : „Kerst dient uitgemaakt te 
word.n, of het doel is zedeljjkeli st.nii te Verleenen". 

Dc Voorzitter z gt . dat iict stuk verkrjjgtiaar is; 
dat het tloor het lï. stuur .venwel nog niet besproken 
is. omdat de zaak niet genoeg gemotiveerd was. 

Dc heer Muller w i l , na het lumen vau den heer 
Metselaar, zjjn voorstel gaarne intrekken en met dat 
van .li-u h-'.-r M> l/.- laar ined.gauti. 

De h.er De Vrind verzokt elk artikel te lezen. 
„Ik heb, zegt hjj. in de rjjf jaren, dat ik hier ben, 
de v-'i-or lening d-.ivii telkens tracht ik de ver
ordening te doen begrijpen, omdat er velen /.jju. die 
ae niet vatten". 

Do Voorzitt. r acht het w..l degelijk eelie zaak, 
die dc Afdeeling mag behandelen. De ambtenaren, 
met de handhaving der verordening belast, zjjn ech
ter door Burgemeester en Wethouders aangesteld en 
.II :n.it g-aclit : . . . • !• g v. II ; wij un.. ti II dus vol-
•trekt niet handelen over personen, wel over zaken. 

De heer Mfiller stelt zicii volstrekt niet voor, dat 
de voorgestelde wijzigingen zoo ineens door den Ge
meenteraad wordi-n uiiligeiioineii; het is vooral te tlo.li 
om het telkens ontvangen van procesverbalen tegen 
te -.I,I II. 

„Zon het, vervolgt de heer F. i tzer , niet go.il zijn, 
af te wachten het adviee van Bm ge meettor en Wet-

De heer Muller zegt, «lat die zaak dan nog zoo 
lang zal wonl.it opgehouden. 

Wanneer volgens den heer De Vr ind , dc voorstel
lers een enkel artikel hadden genoemd, al» art 18, 
waarover het meeste verschil bestaat; itnuir neen, 
?.\) hebben artikelen aangehaald, waarover men nim
mer hoort twisten 

De he.r Metzelaar gelooft, dat het Dagelijksch Re 
stuur uan tic Commissie zal antwoorden, dat, hjj de 
herziening van de Politieverordening, op hunne be
zwaren aal worden gelet en meent, dat alzoo tegen 
de aanstaande herziening door ons daarop kan wonlen 
teruggekomen. 

De heer Mflller antwoordt, dal toch door Bnrge-
i meester en Wethouders na de laatste herziening V . T -
I tinderiiigeii gemaakt zijn. doch wat hem betreft, 

wordt dau toch aan zjjn verlangen voldaan. 
| De heer Mflller erkent met den h e r De Vrind, 

dat art. 18 eigenlijk de groote grief is; het zou dan 
toch jammer zjjn, dat we geen moeite deden, althans 
dit artikel veranderd te krijgen. 

De lieer Teeuwisse brengt in liet midden, dat vol
gens hem tb- besprekingen niet leiden zullen tot be
vordering der Bouwkunst; het is boon eigenljjk meer 
iu het belang van de soliditeit van het gebouw en 
ook in dat vun den aannemer, dat de moren eene 
meer dan voldoende zwaarte verkrijovn. dan wel die 
te verminderen, 

Dc Voorzitter stelt nu voor, uit te maken om de 
ztuik later tc behandelen, eu wel tot eene volgend' 
herziening' der verordening, waarop de beer M<*w,lt 
tot den heer Muller de vraag richt, of hjj erin toestemt, 
dat de artikelen alsdan allen worden behandeld en 
niet het geheele adres. 

Het voorstel wordt aldus in stemming gebracht en 
aangenomen met 27 stemmen voor, 1 tegen, terwjjl 
dc Secretaris zich buiten stemming hield. 

Tjjdens tie behandeling van deze zaak waren alsnog 
2 leden ter vergadering gekomen. 

De Voorzitter stelt thans aan de orde de behandeling 
van: het maut*chan\#t<jlc t/r/jouw. 

Van het Hoofdbestuur was namelijk een schrijven 
ontvangen, waarn men tc kennen geelt, ir. deze ge
wichtige zaak .sik zeer veel waarde te hechten aan 
het oordeel der Afdeeling, cn verzoekt dus in deze 
vergadering dit punt ter sprake te brengen 

De Voorzitter licht bet wenschelüke van het bezit 
van dcrgeljjk gebouw kort cn krachtig toe, e» wenseht 
thans in omvraag te brengen, of men bjj dit plan op 
de goedkeuring d.r Vergadering mag rekenen. 

De heer .Muller, ofschoon met de zaak ingenomen, 
zou het zeer lietreurcn, indien uien, zich de zoo be. 
langrijke uitgaaf van /06,000 getroost hebbende, 
daarin niet vond wat men noodig heeft. In tb'groote 
zaal toch schjjnt sleehts plaats te zjjn voor lal tt 100 
personen, terwjjl de Maatschappij ongeveer I01H1 leden 
telt. By buitengewoon trouwe opkomst dus is die 
ruimte niet voldoende, vreest hjj dat daaruit teleur
stelling zal ontstaan, cn men het Bestuur daarvan 
een vcrwjjt zal maken. Hjj acht het beter, met de 
uitvoering van dcrgeljjk plan nog te wachten. 

De Voorzitter oordeelt het geenszins noodig over 
eene zaal te kunnen beschikken, waarin desnoods al 
de leden plaats kunnen vinden. Moet men waii tei i 
tot dc geldmiddelen dit ruimschoots toelaten, dan 
voorziet hi j . dat wachten tot niets leiden zal. Op 
tie meest bezochte vergadering toch, die hjj heeft 
bijgewoond — en dat wee de laatste Algemeene Ver
gadering bierterstcdc — waren slechts UO leden 
tegenwoordig. 

De heer .Muller maakte slechts die bemerking, 
hoewel lijj met het Hoofdbestuur wil medegaan. 

De lieer Van Matsen: „Het gebouw, thans op het 
.Mig, is voor een betrekkcljjk kleine sum te krjjgcn; 
het Bestuur had nu laatstelijk op de Algemeene Ver
gadering dat plan kunnen doordrijven. — doch een 
geheel nieuw -n ceti in allen opzichte waardig ge
bouw te stichten, zou zeer zeker oneindig meer kos
ten. Wjj moeten het Bestuur krachtige adhesie 
schenken; dergelijk geval doet zich niet nicer voor" 

De heer Metzelaar wcliseht de leden op de hoogte 
te stellen van hetgeen er sedert de laatste Algemeene 
Vergadering van September gebeurd is ; die heer 
licht den gang van zaken aitvoerig toe. Na al het
geen g< schied i s , kan het Hoofdbestuur niet andera 
dan uitvoering geven aau zjjn mandaat. 

De lieer Metz-laar vermeent, dat een brief bi inge
komen van tie Afdeeling Arnhem, waarin ook over 
dit punt gehandeld wordt. 

Dat schreven wordt thans voorgelezen. 
De heer Muller wil liever de subsidie van dc Maat

schappij laten varen, cn zoodoende medewerken tot 
de uitvoering d.r plannen van de Maatschappij. 

De Voorzitter zegt, dat de m.-.n.iivpost ad J' 1 
verkeerd begrepen is; men is wel degel|jk vanplan, 
tie Afdeelingen te steunen, doch het quantum kan 
eerst later worden opgegeven 

De heer Mondt kan zich niet met het groote plan 
Vereanigen. Spreker komt het geraden voor, eerst ai' 
te wachten hoe de uitgaaf der werken, door de Maat
schappij beoogt! , zal slagen, en meent, dat een maat-
schappelijk gebouw tuinder van belang is te achten 
voor tie leden buiten amaterdam. 

De Voorzitter deelt dat gevoelen volstrekt niet. 
De heer Van Malsen zegt, dat er oppositie' was 

over de uitgaat' der werken tloor den vroegeren uit
gever, doch daarover hebben wjj ons niet te veront
rusten, thans moet.n wjj afwachten en niet napleiten. 

De vooratter voegt hieraan toe, dat de heer Van 
Djjk (de vroegere uitgever) onder meer aanvoert, 
dat wat .d' Maatschappij thans voor z'2unu zal ont
vangen, voor geen / tiuiH) te leveren i«. Die nieuwe 
uitgever rekent echter natuttrljjk op de advertentiea, 
waarvan bezwaarlijk eene begrooting te maken is. 

De heer Metzelaar is van oordeel dat LOOO leden 
veel, zeer v e l kunnen bijdragen tot den bloei van 
het weekblad; de led.-n toch zullen dat blad in de 
allere-rste plaats kiezen voor bet plaatsen hunner 
ad velt en ti . ; l l . 

De Voorzitter brengt thans in omvraag, of de Ver
gadering; v.'s'.r oi' tegen den aankoop is van het maat
schappelijk gehouw. 

Terwjjl daarbij leden voor en slechts I tegen 
'd u aankoop stemmen, is alzoo de aankoop en volle
dige exploitatie van h.-t maatsckappeljjk gebouw in 
on/.- Aid-clihg aangenomen. Nadat l .paald wordt, 
dat aan do Afd d ing Arnhem in antwoord op haar 
schrjjvcn , ook van de/.-n uitslag zal kennis gvg.-veii 
en de motieven aangevoerd zullen worden, die daar
toe hebben geleid, wordt de vergadering gesloten. 

houders cn , bjj iiiet-aauiicining, 
daarop terug te komen.'" 

een volgend jaar 

An.KKi.iMi RoTTEROAJa. 
Het uitvoerig verslag der op Vrydag IS dezer ge

houden vergadering deed n wij in e-n volgend nommer 
mede. Omtrent Int voorstel van Int Hoofdbestuur' 
d.r Maatschappij is het volgend besluit genomen: 

De Afdeeling Botterdam protesteert tegen dc schen
ding van art. ó l tier wet door het niet op de begroo-
ting brengen van eene toelage uit de kas tier Maat
schappij; ajj beschouwt tlit als een gevolg van den 
voorgcnteldcii aankoop van .en gebouw, waardoor alle 
ander.- behoeften op den achtergrond worden geschoven, 
dat door haar ten sterkste wordt afgekeurd. 

uiikoniliffinjpn van \nntiestedinsrii. 

vau ka

der Noord bra
il koffiehuis vai 

Venhui , le 
liet lloti'l-lieliit 
pakhuis met l> i 

Rampen, te 
85.000 III- Eng 

Utrecht, f. 
Staatsspo 

I Ol -I II-
bouwen, ter groo 
architect M. Drees 

l ' i - l l ' , Ie 5 ui 

1 . . U H I H U . 21 Miiarl. 
Ilellrtorf film . Ie Ml ur.-ii. in k HIK 

terne no. 1: hel eenjarig onderhoud der 
bouwen te Brielle, 

T i l b n r a . te 11 uren, door de 
hautsche Stoom tram wegmaat se lm p 
II. P. Cliiesseii, aan de Veldhoven: hel Is.uwen van ma-
gazun mat woning, wagen- en I > Ii-v 'ti-reinisen met 
werkplaats en eenige vent-re werken, ten hehneve van 
den stoomtram WOL- Tilhurg Waalwijk, Inl. hij den 
directeur Vau den Klni i . 

VniHlrriliiiii. te 12 uren. door het hestuur van bet 
Oi'tioolsrhap nX'oorthev". gevestigd te Veitr nabij Voor
schoten, luj .1. O, Sillein. Ileerenvrachl 476: h.1 bouwen 
van een kostschool, op het landgoed «Xoorthev". 

tnmferriam. te 12 itn-ti. door IIIIIL'. en weth.: liet 
leveren van nnoo centiare Andenuchache keien. 

t ' r i tn rkr r . tc \2 Uien. door het geineeiiteliestnur van 
Krauckera.loei : het doen eener vernieuwing aan de Mie-
duiuerlirng onder Tziltii en eenige herstellingen aau den 
duiker ten oosten van lli t / imi en aau de hrug te Achluin. 

Brea lagoe , 18*/» uren. door huig. en weth,: lo, 
het leveren van p. ni. 100 M. lengte ruwe of onbewerkte 
Naarosche vloeren: go, het leggen van buJeleulingen en 
zinkputten aan lu-t Zuiderpark; Sa Idem idem émn de 
Nieuwe-l!ot"iuiL'e- en de Iiroi'te-Kruissti-.nit ; 4o. het leg
gen van een duiker huilen de voormalige Khhingepoort. 

'a-aleKOi te l uur. tloor burg. en weth.: hel maken 
van eenige grafkelders op de liiirgerlijke hegraafplaats. 

kiMiv|>en, te | OUT, door hel gein-vniehest uur : lo. het 
leveren van rij-inaterialeii. in 1,"» perc: 2«, idem van grint 
en puin, in 18 perc; 80. het leveren en leggen ran 800,000 
stuks straatklinkers, en het verleggen van 7900 fcP oud 
klinkerwerk, in 2 (..-re. 

vv.. - r 11 i iiueu. le | uur. door het gemeentels^t.: de 
levering van .Hui M 1 onderhoiidsgrint. 

I l r i n , le ."1 uren, len kantore der geineeiilegasr.iliriek: 
de levering van ongeveer (W.fflW H L Kng. ga-kolen. 

MJIiroek, te I men luj '1'. Kei-s; liet verdouwen van 
een woonhuis. «Ter ludr-' gen., voor | | . lirink. aldaar. 
Aanw, te 11 uren. 

Vi-riidiiiii. te 7'/| uren. door hei gemeentebestuur t 
bel lerrtouo der gehouw II werken van de gemeente 
geiL 81. 

1.1•Liniiiïeii. s avonds H nren, door K. Dollenkamp, 
hij J. van der Sluis : liet allu eken en w.ileriiplsiuweti van 

| e.'ii w.sitiliuis op Sclioolliolm. lid. dij den architect X. 
Ut, aldaar. 

B l a e i e f . 22 meert. 
uren. door Haatten en Van Wylick in 

n: hel bouwen van 2 woonhuizen, een 

uur. op het raadhuis: de levering van 
:askoleti voor de ga-fadi iek. 
uien. door de maatschappij tot expl. van 

nvvegeii. aau del ectitr.ialliiirc.tu : het maken 
kolenpark en het verrichten van bnkornende 

werken op het ge ertschappehjk station Rotterdam D. P, 
>i.|uii'K«'». ie men. door deu burgemeester: de 

levering van liet hei ]igi| eiken- eu ander hout. voor 
bet ou.d-rhoud van bet v -aldaar, illerdi'steding.i 

Dateert , te 2 uren, door de linna .1. T. Printen, luj A. 
eenef stiwiitiwevelij CU annexe ge-
i.iii p. io 1'JtHi Ml. Iul. hij den 
e Helmond. Aauw. le l i uren. 
hij P. van den Arend: de aan- eu 

verOOUW van een woonhuis, voor A. Lindeman, aldaar, 
lui. dij den architect II. O. Waanden. 

t r a c h t e n , te 7 uren. door den architect 0. D. Duursma: 
het vertimmeren der winkelbehuiring van MejuftV. A. P. 
Ilitiirsnia. hij de sluis, aldaar. Aanw. Ie 11 uivn. 

«rci i lni -r i i . 's avonds H uren. door Wed. P. Uentinga, 
dij Van der Tiuik : hel Louwen van een woonhuis lonten 
de Boteringepnnit. Inl. dij den architect T. van Dil-n 

NUmcgcn, hij Mr. Rm-.tiix: de levering van 100.000 
heste vlakke -tra.itklinkers v.Kir den straatweg Xijinegeii-
K ra i lending, 

VYoftiNilnn . 2:i llnitrl 
l lrllt-torlHlul*. t>< lil men. in kamer AIR van kazerne 

no, 1: Io. eeue verving van werken en gebouwen aldaar. 
Kaming f'2200; 2->. Int hei-stellen vau driiggeu eu laud-
booHen le Urn lle. Rammg/oflOO. 

viii-nr.t.mi te l i uren. door den comm. der marine: 
de levering van lo. kalk, lMrt«che tras en zand: 2o. steen. 

'o-Bweje, te II uren. door het ministerie vau water
staat enz.: lo. het maken van :< dwarskrihhen langs den 
rechteroever van d-i. Dwen-Rijn v.V.i de Biitandsche 
Waanl. tusschen de kilometerraaien 7 en H.' Rauiini! 
/10,870; io. bei gedeeltelijk aajraven en wogbaggerenvan 
v' grieinlpl.iton. tot normalisoering van de Waal Ier 
Xieitvvaal (gem. Oauiereni, UttWClien de kiloiuolerr.iaieu 
B9 en 9i der herziene rivierkaart Raming / 19aW0 

»ij io! . . . rs | . r i . te l | uren. tloor bet gemeentebestuur: 
liet vergrooten en veranderen der gemeenteschool te 
Betitiingbi-oek. Inl. hij A. T. van Wijngaunlen. stadsar
chitect te Hedemblik.' 

Aniii i- l ' i i i i loHiii i . (e II ureu. iu het logement Veer-
lil irg: het vergrooten van een woonhuis op de hotstede 
•IWelgelegen", iu het nnstdecl van den Aima-P.iiilowiia-
pil.ler. Iul. hij den algei n opzichter A. l i . Mekker. 
Aanw. 2\ Maart, te 11 uren. 

'n-IInK**, le \2 uren, door bet ministerie van wat«'r-
stoat enz- ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken 
van d" (undeering voor het hooPIgelKniw op liet centraal-
persoiienstation te Amsterdam, ten hehoeve van den 
spoorweg Nie ii wed iep—Amstenlam. Raming /*:M10.0tH); 
2o. bet leveren van 1)0,1)1)0 grenenhouten dwarsliggers, iu 
3 perceelen. Ranung /187,800, 

Hemililum . Ie 12 uren. door li.-t geuieeiitelM'stUttr van 
Mena ld ui nadeel: de levering van Witi stère grint, waar-
Onder 4."» stère glimzand. 

l o i i l i u , te I uur. door den architect W. C. Mulder, iu 
het Motet den Rurg : het bouwen van 11)1 vu hui zen op 
ile terreinen langs hel Plantsoen, aldaar, in 3 neiveelen. 
Aanw. 21 Maart, te 2 uren. 

« . . - i n i i . n i ; , te 8'/. ureu. door het U. K. parochiaal 
kerkbestuur van den II. Joannes de Dooper, in De Wilde
man: het houwen van eene hulpkerk, Iul. dij den archi
tect .1. ,1. van La n ge laar, te 's-Priiiseuhage. Aanw. 22 
Maart, te 4 uivn. 

H-H**rh. te 4 uren. door 0. van Th iel. in het café 
Peelers: het houwen van een woonhuis met pakhuis op 
de L'spl.uiadc, nal.ii de kalklnug. Iul. hij den architect 
P. M. Na aldaar. Aauw. te .1 uien. 

NlJjanefea, 'savondi Hif, uren. door D. Faaaan: het 
houwen van een woonhuis met stallen, schuur euz. aan de 
Molenstraat. Iul. hij deu architect V van den MoogiUinl. 

Beawevewg. 24 vt..,..-t. 
Waerevii, Ie 11 uren. door horg. eu weth.: de ver

nieuwingen eu herstellingen der kad" eu vleugel muren 
langs den Rijn. iu de liehouwdc kom der gemeente, met 
de daarnaast gelegen straat. Iul. bij den gein tehmnv-
kimdige J. J. Weblink. 

• m e i s m , te 12 uren. door burg. en weth.: de leve
ring vau 10.1)00 stuks Lniksche Ourthe- ot llen-Ahin-
keien: •Jlll.uoo vlakke. 50,000 getrokken slraatklitikermop-
p n en .'o.no - vlakke metselklinkei-s : i ; ; , \ i • gcwassi-heu 
grint; n. in. 1000 M rivierzand en MKKt M : i plaat zand; 
eenige houtwaren. 

hruis i . i n i l (gein. SteenbergenV. te i uur, dovr J. vau 
l'ut. grondeigenaar te Antwerpen, dij A. Matlujseii: het 
houwen eener graanschuur op de hofstede. Iievvoon.l door 
Oedr, Li N! ie IN, onid'i' Kruisland. Inl. bij den Imuwkundig.' 
A. Ie ('letci|, te Kruining.'ti. Aanw, te 10 uren. 

Li tui louen s avonds ü uren. door M. Derksema, dij 
K, ItVitsiua: liet bouwen vau eene werkplaats met boven
woning aau de Leid.'(straat, ltd. dij deu architect X. W. 
I.it. Aunw. 22 Maart, te 10 uren. 

V.ij.l. .- 25 II.ut 
VI iil.ii lliur;. te 10 uien. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van bet prov. bestuur: lo. 
bet vernieuwen van 2 dukdalven in de buitenhaven van 
bel kanaal d Zuid-Ik'veland le Hansweert Aauw. 21 
Maart. Itaining /'371K): 2». het éénjarig onderhoud van 
eeuige werken dij de Oude Hoeve, aan de noordkust van 
Schouwen. Aauw. 2\ Maart. Raming f 35HO. 

Heusden, te 11 ureu. in Het Wa|s*ü van Amsterdam: 
het eenjarig onderhoud van de werken, aldaar. 

te 11 uren. door directie der marine: 

de werkzaam lieden voor een gebouw ter opsluiting vau 
gestraften. Aauw. 23 en 24 Maart, te 10 uren, 

Utreejngen. te 12 men. doorbel pmv. hettuur: lo. 
het vernieuwen vau de lEolt-draaibi ng over het kanaal 
vnn Groningen uaar Delfzijl, onder Ten-Boer; So. het ver
nieuwen van een vak beschoeiing langs de haven te 
Warfum, 

Kollcrdnin. te 2 uren. hij II. Hinger: het ophouwen 
van een pand op de Kaasmarkt, no. ID. ltd. hij den ar
chitect C. Ilrtiijnzeel. Aanw. 21 Maart, te 10 uren. 

ll.t.n hui . te 3 uren, door direcl-'uren van Tevler's 
Stichting, iu h.-t lokaal Weten en Werken: lo. liet maken 
van hel stuka.l werk in de nieuwe Milseumlokalen op 
b.t Spaan»; 80. hel maken van diverse werken in de 
nieuwe Mus lokalen op liet Sjiaarnc. Inl. hij den ar
chitect A. van dei Steur Jr. 

/ . itcr.i . i- , -ie awart. 
Wauw, te 10 uren. door buig. en weth.: het houwen 

eener school eu het vergrooten der onderwijzerswoniug 
enz., te Neurie, onder Wouw. Aanw. 21 en 24 Maart, le 
V ureu. 

laaetolveee, te l uren. door 0. Venpyek, le 's-Hage. 
hij Wed. Werkhoven; het maken van eene boerderij iu 
den Noorder-Leg ri.older, gein. Xieuwer-Aiiistel. Iul. 
dij den architect Kieviet, te Haarlem, 

hluiiderl , door het gemeentebestuur: de levering van 
40.0UO blauw. nkleunge Attiv-straalkeien I platte 
koppen. 

«Vaiiitiicls , door huig en weth. van Hennaarderadeel: 
lo. het wegruimen der draaibrug en in de plaats daarvan 
makel mi ophaalbrug in den kunstweg le Spamilim ; 
2o. hel maken van eene afscheiding enz. in de school tc 
l.litkewieriur., benevens heistellingen aan school eu omler-
wijzersvvoniug; :io. in-t leveren van -jll privi'-lounen, 

•amnaegi a*t i i » u n . 
«i . t . i i n te 11 uren, tloor het gemeentebestuur ven 

rtillgei-.ideel : hel bestralen van eeu gedeelte grintweg, 
aldaar, lang -P-2 M.: hel veiMrateii en verbiveden van een 
g.ileelte straatweg Ie Terhorne. lang K'J M.. iu 2 peiv. 
Inl. bij den gemeen 1.-opzichter V. Idvkstra. te Akkriun. 
Aanw. 24 Maart, I.- II) uren. 

\...si.-i.i.ui, , te 12 uren, door burg. en weth.: het 
rioleeren en bestraten vai n gedeelte van de Jacob-
vati-Lennepstrial en daaniansliiitende dwarssiraleti. 

liranlnjrcii, te 12 ureu. d.Hir huig. eu weth.: het af
breken van den bes laan den- en hel bouwen van eeu 
nieuwen steen.-n duiker iu <|e bermslOOt van den afsluit
dijk Zouikamp-Xittei-shoek. 

4mnlr rda in , te | i , men. d.mr de Holl. Uzi-reti-spoor-
weginaatschapj.ij. in Hel Vosje: lo. verf- en leerwerken 
langs den (kMer- n i den Xedeil.-Westf. s , weg. in 5 
perc Kaming /4I20; 2o. het verdiepen, verbiveden en 
sehoonuiaki'ti van bermslooten en greppels „jg talud-
werk, herstellen van rijstuinen. planten van wilgestekken 
• ii biMaien vau taluds langs den OostersiMMiiweg Ainers-
f.iorl Zutfeu en langs den X.-W. spomweg Zutfen 
Winterswijk, in 2 perc. Raming f 1750. 

a i—4ag , Émart . 
I ' e r u i r d . ' s ,g. O mvn, ri.Hir het gemeentebestuur 

van Kerwpideradeel: de levering van ti(H) stère grint en 
160 stère harde puin. 

Vlissingen. te 11 mvn, hi hot hoof.lwachthuii: het 
éénjarig onderhoud van lo. de werken eu gehouwen enz. 
te Vlissingen eu te Rainniekens. 2a de kazernegebouwen 
.-UZ. te Middelburg. 

Anihent. te j uur. door den burgemeester; lo.de 
levering eu het plaatsen van pit- sierplanten: 2o. het 
verbeteren en onderhouden der wegen, -ingels, pleinen en 
v.s'tpadcn. ged. 1 jaar. 

l .c r iMiurr icn. te 1 uur, door het ministerie van wa
tertaal enz., aan bet gebouw van het prov. Iicstuur: 
de VOltOOÜng van de verbetering d r i der zeewering 
te Harlingen. Aanw. H eu 25 Maart. Ruiling ƒ5300. 

UI r er h l . te 2 uivn. door de maatschappij l itexpL van 
Staats.p.Hirvvegen. aan liet centraalbureau :' ten Itchoevc 
vau liet Vernieuwingsfonds: het leveren vau stalen sjnxir-
•tavon, stalen tasch- eu ehaipmten, en jjxeren haak- eu 
eehroefbeuten, v • de Bmaheptterwrgen, in 2 JH-IV. 

t'lrcrlit, te 2 uivn, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatss] rwegeii. aau liet centraalbureau. ten behoeve 
van het Vernieuwingsfondsj bel leveren van StalenSPOOT-
slaven. v.Hir den sp.H»rweg Luik Limburg. 

l'treehl . tloor de Nederi ltijtis|HMirvvvguinatsrhappij : 
het maken vau eene locouiolieVeiireiui-e op liet celltRial-
station te Amsterdam. Aanw. 21 Maart, te 11 mvn. 

VtaemdMc, UB 
's-llage. te 11 uren. door bet ministerie van waterst 

enz.: lo. het maken vau 2 dwarskridden ouder de ge
meente Huiseii |Gelderland), langs den linkeniever vau 
den Neder-Rijn. tusscl de kilo terraaien 17 en 18. 
Aauw. M Maait, Raming f*JJtO: So. hel verrichten van 
boggerwerk lol vorfaetermg van de vaargeul iu den Ge*- • 
i le ivbe-Ms,.|. tusschen het Katervver en Zalk (Overijsel), 
tusschen de kilouieterraaien 101 en 105. Aauw. 20 Maart. 
It ng ."1.5.1 per M J . 

InMlerdam, te l l ' / i uien, door regenten van bet R. 
K. Oude armenkantoor en van St-Jakoh, iu d'Geelvinck: 
bet houwen van 2 vlengelgebottwen aan bet bestaande 
gebouw, iu de PIantage-auenellaan. Inl bij den architect 
P. K. Laarman. Aanw. 24 cu 28 Maart, té 11 uivn. 

Helle»oetnliiU. te l i l / , ureu, door den comm. der 
marine: bel maken va n provoost gehouw t l lce l len , 
en liet vernieuwen van den zuidelijken vleugel der tou-
nensteUblg op 's Injk- marinewerf, aldaar. Aanw. 23 en 
24 Maart, van 10 -12 en vau 2—1 uien. 

Leen» ardrn . I-• 12'/i uren. ten geioeeiitehuize: de 
levering van 51,000 I Ie Koii-Aliinkeien en 2u00 verhand-
keien, of wel 51.U0O keel 2000 velband Faitconval-
kei.-u. alsmede van 900,000 Waalstraalklinkei-s. 

s - l l » K e , te 12 un-u, door het ministerie van waterst. 
en/., t lienste der Staatssj wegen : het maken vau 
wachtei-swoiiitigeii van den spiorweg tioi inchem -Oelder-
iiialsen. Aanw. 22 en 23 Maart, te 11 uren. Raming 
/ 87,800. 

lii.u.hi . s i Haart. 
% liotterdam, te 11 uren. aan het direct iogchouw der 

marine; de levering van verschillende bet iigdliisjen, iu 
48 perceelen. 

Naarden, te l l uren. in de kazerne Oud-Molen: het 
éénjarig onderhoud lo. van de werken te Naarden. Ra
ming /'525(1: 2o. van de kazernegebouwen enz. aldaar. 
K. g ƒ2720; 3... van de werken te Muilen. Raming 
/2'i.'Hl: 40. van de werken langs de Vecht van Weesp tot 
aharsereen. Kaming j 35.H). 

'•-Hage, te 1 uur. doorliet ministerie van justitie: 
het leveren van vetssdilleiide materialen en U'tiiSdligd-
heden ten behoeve van de gevangenissen en de Rijksge-
slichteu ttiniuerschiiiis eu Veeiiluiizeti. 

Arnhem, te I uur, ten kantore der gemeentegnsfabriek: 
lo. h-'t verven van de gebouwen eu de woningen op het 
terrein der fabriek. Aauw. 20 Maart, te lOtiivn; 2o. bet 
verven van de gaslantaarns met cindelabies. brackets en 
verder toebchooren. in de gemeente eu op het ten vin der 
fabriek, 

l ' t r eeh l , te 2 uren, door de maatschappij tnt espl. 
van Staatsspoorwegen, aan het cent raai bui vau : het leg-
g.'i ner tweede spoorbaan op het gedeelte van den 
spoorweg vau Rosoudaal naar de Belgische grenzen, ten 
behoeve van den spoorweg Zwa luvve—hen . 

Haarlem, te 2','j uivn. door het ministerie van wa
terstaat enz., aau hel gebouw van het prov. bost.: het 
Wegruimen van eeu wrak in de haven van Tei-schelling. 

Vrijdag. I Aarll 
Helder, te 11 unn. iu Tivoli; het éénjarig onderhoud 

• Ier werken en ka/eruegeb,iuvv.'ii enz. te Helder en op 
Tessel. 

Arnhem, te 12 uren. door het ministerie van water-
slaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
douwen van eeue wachtels.woning op de terp hij de 
Vaasseiische schutsluis op het Apeldnornsche kanaal. 
Aanw, 24 en 20 Maart. Raming f 41110. 

/ .wi i l l . • , te 12 ureu, door hel jirov. bestuur: eenig" 
herstellingen aau de keeralub op de Deomnavaarl bij den 
Iaitlerk-rk.h|k. Aanw. 31 Maart, te 12 men. 

Kroningen, te 12 uren. door bel innv. I.e-tuur: het 
maken van een vak bcsd iing eu liet hei-stellen van 
iiaalhelii'iingen aan hel kanaal van Groningen naarStroo-
lios. Ie Hoogkerk. Inl, bij den peiv. 1 filiiigeuieur en 
den opzichter II. Bootsman, le Zuiilhorii, Aauw. 25 Maart, 
te y mvn. 

Xaterdag. t April. 
Hellevoet «luis te 11 uren, door burg. eu weth.: het 

houwen van eene hulpschool: het gedeeltelijk auiovi-ereii 
der sch'Nil voor gewoon L. O.: Int bijhouwen van 2 lo
kalen beneéenaan. alsmede van 0 lokalen op die ashool, in 
te richten tot 2 scholen voor L. O., teekeu-eti gymnastiek-
ïalen, inet bijlevering van school men holen, kachels enz. 

Hlunderl, te 2 uivn. door d" rentmeester van bet 
rentambt Niervaart, ten raadhuize: hol. doen van ver
nieuwingen en herstellingen aau onderscheidene gebouwen 
onder Klundert. 

Vt.,.,,.,l.i. . 4 April. 
Vllage, te IO' mvn. door het ministerie van watei-

staat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur: [o. hot 
gedeeltelijk vernieuw.-t. der a.invaai lm dd-n aau de R i -
veuschednig over het kanaal door Voonie en het iiau-
hrengeii vat ue vMi|L'onbng aan de westzijde der donr-
vaarto|lening. Aanw.'M Maart. Raming ƒ5240: 2a hel 
bezinken eu In-storten vau den Oiidelaiidscben zeedijk op 
Ooedereede. Aanw. in de week voor de besteding. Ra
ming /'10Ö.17H. , . . . 

lluiirn, Ie 1 uur. ui de IdN-le: In- njarig onderhoud 
van de kazernegebouwen enz. te Hoorn. 

Illnsdag. A April. 
L'lrrrhl , te 11) ureu. in het gel w voor K. en W.: 

het éénjarig onderhoud van de lo. kazernegebouwen, enz. 
te I'trecht: So. work-n Ie l'lrerht en oiuliggeude forten; 
te. welken in de stelling van Houswijk en le \rceswijk: 
4o. werken te Wijk-hij-IUiuist. de en vandaar tot Odijk. 

Viaui i i . te 11 uren. door het hesinui der polders, iu het 
Zwijnshoofd: het onderhoud der molens en andere kunst
werken in de p.ld.rs llloeiu laai. Auteiin en Itolgarijen. 
geil. G jaren, ló 3 perc.. daarna gecombineerd. 

Leeuwarden, te I uur. door liet ministerie van wa
terstaat enz,., aan het gebouw van het prov. best.: lo. 
de vernieuwing van brug uo. 12. nabij liet dims Ter 
Noord", in 's Kijks trek weg langs hot kanaal Dokkuin 
Stnvdms. Aanw. 311 Maart en I Aj.nl. Raming ƒ 5200; 
l a de vernieuwing der Rietveldsbrug. nabij HanJegarijp. 
in 's Rijks-gi-oolen weg Leeuwarden Oroningen. Aanw, 
30 Maart en 1 April. Raming ƒ0500. 

Waensdag. B tprll. 
's-llage, le 11 uivn. door hel ministerie van waterst. 

enz.: de uitv.wring van werken tot verbetering van de 
Itoven-Maas in de g enleit Obbicht en Paj hoven. 
tusscben de kil terraaien 3tf eu 40. Aanw. 2 April. 
Kaming ƒ11,800. 

s-llage, te 12 ureu. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het onder
houden van eeuige werken van- en hij den Staatssp.K.rvveg 
te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwe
diep— Amsterdam. Inl. bij den cerslaanw.-iiigeiuour Ie 
Amsterdam. Aanw. 211 en 30 Maarl, te 11 uren. Raming 
f U71HI, 

Vrijdag, M April. 
Middelliurg. te 10 uren. d KII liet ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw vau het prov. bestuur: 
het verdiepen vau eenige gedeelten van bet kanaal door 
Zuid-lieve tand. 

Willemstad, te 12 uren, door de commissie van bei 
waterschap l><- Ruigenhil. in He Hoop: lo. het leveren en 
stellen van een stoomwerktuig, mei stoomketels, scheprad 
enz.; 2o. het maken van de gehouwen, den schoorsteen, 
stcenkoletiloiNls enz.. vi».r de plaatsing van het sub I ge
noemde. Inl. bij den aivhilecl .1, Paul. te Zevenbomen. 
Aanw. 31 Maart, te 12 uren. 

Zalrrdag. W April 
It-rjet Zm.oi te l uur, ten raadhuize; de leve

ring van 140.000 givs-keien. 
Waerrirn, tc I uur, in de infirmerie: het éénjarig 

onderhout] der werken en kazeniegobouwen enz. te Woer
den en tc Wierikcrschatis. 

Hen Ham. te 2 uren. door bel ge 'ntebett ". lo. 
liet bouwen van eeue aenool voor S8o leerlingen, met on
dei wij ze i-> vvoi iing. ameuhleuient enz. teHeuIlaiii: 2". het 
liouweii van eet ndi'rwijzerswoning !•• Vixsnnshoop. Inl, 
hij den aivhit.it II. Wcsstra Jr.. te s-Hage. Aanw. H 
April, te 12 uivn. 

Atloo|i van Aaiiksiediflïcn. 
Lippenhuizen, 7 Maart: het afbreken en herbouwen 

eener stclj.hui/uig, aldaar: ingek. 11 hilj.. aU : 
J. van Manen. te Brachten. ƒ 3+45 
M. Beek. » idem • 3375 
J. v. d. Sluis, » Gonvdijk. i 21iu:i 
L. v. d. Schaaf. " Lippen huizen. •• 2703 
Keuning. » L'n-U'rp, 274« 
M. v. d. Wijk. » Gortvdijk. - 272.3 
S de Hoor, i Lipi-enliuizen, » 20MS 
A. v. d. Veen. • Terwisptd. • 2043 
S. ltijlsma. 'i Ik-etsterzwaag, i 2031: 
T. van Kik, •• Lippenhuizen, » 257B 
V. de Vr-H-g. • Terwis,s.|. « 2526 
geg I. 

Hi lve r sum. '.'.Maart: het houwen vat n woon- en 
winkelhuis, onder liedeer van den atvhit.vt Rielhcigen: 
ingekomen 11 bilj.. als: 

(Jijzel, te Hilversum. ƒ3200. 
O. Tervoor, « idem » ; ^ 3 . 
p. Hertog, i Buizen. » 3155.85 
l i . I'. Klokke. i Hilversum, • 2085. 
II. Schadewijk. » idem 20114. 
A. van Dijk. » idem » 257«-
O. van Dijk. idem « 2574. 
J. X. 3Waan, « idem 255.1, 
J J. Jasiiers, » Amsterdam. * 2523. 
Gebr. headah •. i HUveranm, i 2370.34» 
J. Fuhr » idem » 2314. 
gegund. 

Leeuwarden. II Maarl: de verbetering van het af
voerkanaal van bet IJergtuiiermeer uaar de Nieuwe/ijlen, 
niet bübehooivnde kunstwerken, in 4 J M T C : minste insi-hr. 
waren: Ie perc. II. H. H.n-kstra en R. Tichelaar, te Leeu
warden. ƒ44 .405: 2e pre. dezelfden, ƒ«-1.525; 3e peiv. 
dezelfden. /'150.413: 4e perc. K. S. de ft.K'f, te Lemmer 
ƒ52.008: massa II. II. Hoekstra en R, Tichelaar ^310.122: 
gegund in massa aan ('. Sterk llz.. te Heukelt it K. S. 
de Moer. te I.eiiiiner, voor ƒ 325>70. 

Zwolle, 11 Maarl: het onderhoud van de geitouwen 
van bet prov. bestuur vau Overijsel te Zwolle, ged.'81 en 
'82; ingek. 3 bilj.. als: 
B. Meijbergen. tc Zwolle. ƒ 24% 
A. van Straten, » idem » 2470 
J. Wilhghageii. idem » 2140 

'a-llnge. 12 Maart: hel houwen van een I vnliuis 
achter de .lavastraat te 's-llage. onder beheer vau den 
architect II. Wcsstra .Ir: ingeko n Ml bilj.. als: 
Oebr. He Vos, te 's-llage, ƒ 17.500 
\ V P Teeuwisse, I idein " 15,403 
.1. H. -L Deetreej •• idem lö.t 
W. H-icks. • idem I 1.050 
W. F. Haasveld, « ideal » 14.050 
J 0. Pietersen, •• idem * 14.875 
Tb. J. Mirunde, » idem i 14,000 
D. Koek en .1. SchilTerli. >• Scheveningen. " 14.307 
A. KliN.ts, 's-llage. i 14.0K5 
Raming • 14,500 

H a a m , 12 Maart: het douwen vau e>n pakhuis aldaar, 
onder beheer van den aivbitivt IJ. Bijvoets Gz.: ingek. 
8 hilj.. als: . . 
S. Visser, te Hoorn, ƒ 0000 
.1. Pecrelsinm. * idem " 0413 
D. Schouten, » Nihbiksvvonde. . SÜOO 
K. Makker. - Hoorn. "070 
P. J. Hlauw. x idem » H400 
l l Vouewene, » 'dein 1 7H0u 
M. W. Schr Ier-. » Scbagen. » 7«l« 
J. Rustenburg. > Hoorn, « 7580 
gegund. 

Vlanrn. 14 Maart: het afbreken van een hui- in de 
le W'estachleistraat en het Wedei-oplstuwen van oen 
zusierluiis; ingekomen 8 bilj.. als: 
H Kooiman, te Viatieu. ƒ 00110 
J. Schouten. » Idem » 0500 
A. Ilog loom. » idem .. 0015 
L. van Xuglereti, * idem •• WW 
Gehr. Barnevel.lt, » VriH-swijk. » BHfiO 
A. C. p.sit, » Vamen, » 8202 

Haastrlrhl. 14 Maart: lo. hel verbiveden en verleg
gen van een gedeelte van hel kanaal vau Luik naar 
Maastricht, met brug enz.; minste inschr. was J. Laudy, 
t« Sittard. voor ƒ 32.008, 

2o. het maken van paaln'gelwerk met steetiglmiing langs 
de kanaal hoor, I-u der Zuid-Willemsvaart in de gemeente 
Weert; minste inschrijver was Rassaerts, te Roermond, 
voor /"700O. 

Harderwijk , I I Maart: het amoveer* n nptsmwen 
van een woonhui'* in de Vijinstraat. aldaar, ten dienste 
van II. van Monk, onder beheer van den atv.liitect, J. II. 
.Makkink: ingekomen 0 biljetten, als: 

A. KooMian, f 3455. 
J. W. Bloemendal. » 3437. 
A. de Boijl. » 3350.80 
G. Vis*-h, • 3348. 
D. von Munching, - 3345. 
J. IL Ronwenhorat • 3333. 
W. van Dijk. • 3262.60 
.1. Kok, • 3242.60 
C. de Wolff, » 3240.80 
gegund. 
Raming • 3410 02 

Sr hou n haven . 14 Maart: liet houwen vau 
huizen, op den Oitde-Singel. m 2 DBfteelen; 
7 woonhuizen, ingekomen 5 hilj,, als: 

de Brom, 
Wed. W. Stam. 
C. II. de Pater, 
.1. Teuw, 
K. Oprei, 

2e perc- 2 wc 
Wed. W. Stam. 
A. J. v. d. Berg. 
A. Vennen. 
K. Oprei. 
H. Woudenberg, 

Hoewel' 1 ; Maart 
ingek. 0 bilj.. als: 
J. Il.'sselingen. 
R. Hriiintj.-s. 

Jaarsveld. 
* Lekkerkerk. 
i Schoonhoven, 

II pnlshiwk. 
» St:hoonboven. 

Hilinizen. ingek. 5 bilj.. al 
1- Lekkerlaiid. 
* Schoonhoven 
* idem 
i idem 
l idem 

het houwen e ropenbar 

te Mi'|i|l-I. 

» idem 
II Terhorne. 
i Ternaard. 
i Hergum. 
.i Meppel. 
>i idem 
ii Geneiuiiiden, 

: het 3iarig ond< 

'J vvo.iu-
le pen'.. 

f 17.157 
.i 16.400 
I 15.705 
I 15,555 
I 15.340 

/•2580 
• 2210 
•i 2200 
.1 2105 
I 2043 
ehool; 

r 23.181 
l 22.337 
- 21.8(H) 
.. 21.300 
I. 20.703 
II 20,130 
i 20,277 

10.103 
IS.HMI 

het Sjarig onderbond van- en 
liet koloniaal etablissement : 

Amsterdam. 

K. J. v. d. Schaaf. 
L. KI/inga. 
.1. Piekstra. 
II. Timmer, 
I. mteii. 
II. Heillmk. 

Amsterdam , 14 Maart 
eenige herstellingen aan 
minste inschrijver was F ti. Degenliar.lt, 
v.s.r ƒ3320. 

Ilardrerht, 15 Maart: liet «fsti vau peilingen eu het 
verrichten van grond>>oringen iu het Bollandsch Diep: 
ingek. 3 bilj,. als: 
,1. II. Kronenburg, te Kuilenburg. ƒ 4400 
ti. Hogendoorn, Oiesendain, 3330 
A l.estt-ade, » Arnhem. « 3175 

t l recht. 15 Maart: Int maken van bestratingen en 
begrintiiigen teu behoeve van de uitbreiding van het 
tnuJoneemplaceiueitt Venloo: ingek. 18 bilj.. waaronder 4 
van onwaarde, als: 
p | | ('ive i ^ . Maashracht en L. Niessen. Roenuoiid, 

f iw.840 (merk P.RC*), /" 10.800 (merk P.llt'3): 
H.' A. Wiegerink. On.enloo. f 18.800 (grèskeicn). ƒ 16,600 

(grauietkeieti): 
W'. v. d. K.Niij. AmeiNfoorl, ƒ 18.125: 
.1. Potz. Lini|M'iich bij Monii, ƒ18.000: 
P. II, < reoiovr- en L. Niessen. / 17.040 i melk P.llt 1 r. 
.1. Oo/e en L. Keauien. Maastricht, / 17.700 (gn-skeien). 

' I3,0"0 tgr.uiietkeiein: 
VV. F Wenen, Tilburg, ƒ 17500; 
T. W. Boute. Ai -sfooil, f 17.385; 
II, van Oas-elt. Venlo... f l7.l«9: 
T. W. Ho ƒ 16,176; 
,1. Laudy, Sitt.'.nl. /' 15.300: 
L. Laudy, Venloo.'" 14.tf.IO: 
.1. Billen'. Grave. /' 14.01H) it k II). / 15.3011 (merk BB)j 
K. Burlion, l omlilaiii-aii-Pont. f 14,478 (merk A). ƒ17.478 

(merk Hi. 
t t i n h l . 15 Maart: verkoop van oude ijzeren SJMM[--

stavcn. Ias.h- eu eindplaten, schroef- en haak' ten, 
puntstukkeii. tonghewegingen enz. van de Staatsspoor
wegen, uit tien weg genomen of nog uit den weg te 
nemen, ged. 81: ingekomen 8 hilj., als 
Hotz t 
S. A. Vies en Zou 
P. I'. Bruijntugs. 
R. S. Stokvis en i 
A, |). Hamburger. 
B. J. Nijkerk. 
II. K. Oving Jr., 
D-'/clldc. 
per ll Kil 

Nijmegen, 
poort met eev 

le Rotlerdaiu, 
. idem 
i Amsterdam, 
. Rotterdam, 
. Utreeht, 
. Amsterdam. 

Rotterdam, 

;' 2S.40 
„ 2B.r,i) 
. 2s 

- 29. 
O'.I.I is 

• 31.52 
:!4.50 

.i 35.01 

15 Maarl 
-taand v 

aH.reken vau de Stevens-
ckthoJt, en van den havenmuur 

ende werken : 

f sr»:,,or, 
'» 775. 

<nd der hav 
ingek. 5 liilj.. als : 
A. l l . Xagelvoort. 
.1. v. d. Dungeii. 
('. van Wijugxinleii, 
F.. .1. WljelN. 

wil daarvoor 
.1. Th. Ke.kholT, 

wit daarvoor a. «I. Comm. betalen n 30a 
gegund. 

Illrmen, 15 Maart: het houwen van eeu paardenstal 
en koetshuis bij de dok tets. woning en het ophoogen van 
bet terrein enz., rondom het raadhuis en de doktei-swo-
uing aan de Hietiierbrug: ingek. 11 bilj.. al« 

met bijkm 

te Romam, 
i. riibergetl, 
» Nijmegen, » IJ». 
.. Nijmegen, 
.1. Comm. betalen » 208. 

W. H. Struijs. 
.1. II Braskamp. 
J. Poot, 
P. F. Rijke. 
O. II. v. d. Wilt. 
ti. Wegerif. 
L. P.isterkauip. 
.1. Boveriioll'. 
11. C. Dorias, 

te Amsterdam. 
I idem 
. idem 
I. idem 
. Breukelen. 
. Nieuwer-Amste], 
> Dinger dam. 
i [Hemen, 
i Auisterdaiti. 

idem 
> Iliellieu. 

f 10.2111 
. It,h32 
• 8,800 
„ 7.200 
-ï " .OH) 
.. B.S77 
• 0,845 
i 6,700 
i 6.775 
i. 0.400 
l 5.600 W. .Vieijer. 

Geer. Eek hoot, 
voorloopig gegund. 

K a l l e r d a m , 15 Maart: het onderhouden van den Ov 
schieschen straatweg en uaiihnoriglteileii; ingekumei 
hilj.. al-
I, J. K.Hiijinaus. 
P, Kraaijl'volil. 
M. Tieleinau. 
W. U-l.e. 
('. van 't Wondt. 
H. Verheul, 
L. den Hoed, 
('. de Hriiijn. 
P. Boete K.Az., 
alles per jaar. 

Haarn . 15 Maarl : het herbouwen dei groote kerk met 
toren, aldaar, onder beheer van den architect(.'. Muijsken: 
ingek. II hilj., als; 

* Honni 
Idem 

• Dordrecht. 
• 's-||.lge. 
• Kralingen. 

Kralingen, 
• Vrijen liaii, 
i Charlois, 
. Hii|'-van-lle!ft. 
.i Oversciue, 
. Albliissenlam. 

/• 40-5 
'» 4370 

3503 
3400 

., 3135 
» 83HD 
» 3200 

3210 
3005 

M, Godvbet en Co., 
P. .1, Blauw. 
T. Hilaruis. 
.1. Boomstra, 
L. de Ronv, 
C. Meijers. 
N. IL Peters, 
T. G. Beekhuis-Daiustra. 
J. J. Tesselaar. 
P, Brugman. 
S. Wit. 

f 240.040 
233.801 

. L'L'-,.:tni 
.. 227.700 
I 227.000 
» 221.785 
,. 212.tKH) 

207.1)74 
107.701 

« 104.400 
184.051 

Leeuwarden, 
Harlingen. 
's-llage, 
idem 

Harlingeu. 
Leeuwarden. 
Alkmaar. 

I idem 
• Oterli-ek, 

s-llage. 16 Maart: lo. het maken vui gebouwen en 
eenige andere werken op de stations Oortticl Schol
deuren. I rdani. Reist, Wadeiniijeii, Tiel en Kchteld, ten 
helioeve van den sjioorweg Hordreebt Kist: 
bilj., als: 
J. Boshouwers, te Stratum Bfl 

F. Boshiitiwcin. • I'trecht. 
A. Sj. Schaafsma. » Harlingeu. 
A Groenendijk. • Utn-clit, 
J. en B. Wit'zand. * Almeloo. 
O. J. van Vloten. • Utrecht, 

Sn, het wegruimen van een iu de Waal, hoven Bruten 
gezonken vaartuig: ingekomen 3 hilj.. als: 
A. .lans-en. te Tiel. ƒ 17H5 
J Meijer, " Zalt-Bommel. » 1448 
J. Meyer. I Nn...iogeu. I 1M0 

Ctauda. 10 Maart: bet vergrooten van het gebouw der 
hoogere burgerschool j ingek. 8 bilj , als: 

vkomol 

f 504,000 
'» 478.000 
i 418,700 
i 403.000 
i 808,270 

C. J. L'. Hoogetidijk. te Gouda, ƒ 30.ÜN) 
P. A. Burghout, " " idem » 26,000 
(iebr. J en W, de Jong. « idem • 25,018 
A. .1. Xedeil„,r-i. » idem » 23,8; I 
o. Torenvliet eu W, Bokhoven, .• idem « 22,o::o 
('. P. W. Dessiug. » idem l 22,200 

lieldrop . H) Maart: het maken der aardebaan met 
kunstwerken, hegrinten en bestraten en éénjarig Onder
hond van wegen; ingek. II hilj. als: 
J. de Haan. te Arnhem. ƒ 11.223 
O. Brnokx. » NoerpcR- ' 1U'>5 
J. C. Schonk. » Oistei-wyk, » 10,000 
G.-*. d. Ven, • Rlerikum, » 1 • 111 
L. van Dijk. » OtëttA, i 10,410 
A. Schellekens. .. Vtight, I 10.208 
.1. tie Laai. » Woensel. i 10,077 
F. v. d. Borg. .. Hceze. « 0,900 
F. Otlen. .i Hel mond. i 0,645 
J van Oaal. » i'd'in " 0.570 
A. Willaart en L. Spierings, .. Bokstel. - 0.509 

's-Haseh. 17 Maart: lo. Int maken van eene k.vi-sluis 
aan den mond der haven en eenige bijkomende werken: 
ingekomen 0 bil (et ten, als: 
.1. Schaafsma. te Harlingeii. ƒ 72.son 
J. A, v. d. Korden Wz., . Bokstel. » 65,500 
G. Schermers, • Andel, i 05,480 
II. de Loonwerk. » Hardinksveld. - 03.077 
O. .1. van Kip. » Rosmalen, <• fil.33o 
0. Verheul. • Hardinksveld. > 50.(NH) 

2.1. hel bouwen van eene uitwatoriugsluis met doorlaat-
brug. eu ts-ne omlegging van de Dommel nabij de Viight-r-
poort: ingek. 8 bilj.. als ; 
.1. Schaafsma. te Harlingen. / !20.tMi 
J. A. v. d. Kerden Wz.. •> Bokstel, ,. 100.MHI 
K. S. Reij •. i. Roltenlam. - Hll.osO 
.1. van Oijen Pz.. - Xij gen. . 101,470 
J. Vissei 'Gz.. i. Papendrecht, • 08,504 
.1. de Leeuw. » Doldl.vllt. " 07.375 
11. de Leeuwerk. • Hardinksveld. . 94>7« 
G. J. van Krp. « Rosmalen, • 91,780 

Haarlem. 17 Maart: het aanleggen van werken lot 
verdediging van het strand benoorden Pellen: minste 
inschr. was J. Uiltjes, le Helder, vuur /'05.000. 

s-Hage, 17 Maart: de levering van 2 bruggen en 10 
draaischijven, v.mr de burg. openb. werken in Xed.-ludié: 
hoogste inscbr. was K. Krupp. te Ksseu. v • ,611.4*5: 
minste inscbr. A. en V. Ballot, te I ven. voor ƒ65.820. 

Ilcllevcclsluls, 17 Maart: bet makeu van den toe
gangsweg lot de Beekinansbrug: minsle in-cbr. was A. 
Lindhout. te Niriiw-Belvoet, voor ƒ2670. 

4;runiiigcn. 17 Maart: I". het In-straten van deu 
Zuidcrhiuucnsingel tusschen de H-vivstntat en de Rade-
luarkt; minste inschr. was II. J. Kroon, te Groningen. 
VOOT / 2500. 

2o. de levering van MI'H) stuks liiKiinpaleii: mui-te in-
schrijver was J. Muller. t>' Groningen, roor ƒ840. 

•a re recht , 17 Maart: het éénjarig omleni I van de 
geniewerken en gelsniwen aldaar: ingekomen Obilj.. a l - : 
A. van Kk. te Oordn-rht. / 8880 
A. Barto. » idem • 3247 
A. v. d. Linden, i Dubdeldam, » 3230 
V. Bothof, I. Dordrecht. • 3180 
.1. .1. Ivoovmans. • idem 3| 10 
J. P. F. krans. ». idem s 2800 

Arnhem. 17 Maarl: liet v-rlengen vim deu bestaand.'li 
stivkdam iu den Neder-Run, vonr de voormalige ijzergi 
terij. boven de stad: ingek. 5 bilt., als: 
J de Haan. te Arnhem. ƒ 88S 
F. K. Terwindt. » Pannenlen, 700 
J. Wegman. » idem » 700 
II. Hovinek, * idem » 635 
II. A. "Pauwen, » idem • 634 
gegund. 

eherguni , I* Maart: het graven van een kanaaltje en 
liet houwen van eene houten draaibrug, voor G. II. Kling*: 
ingek. 12 bilj.. als: 
M. c. Boerwma, te WarAntaen, t 1020 
G. Woltliuis. » Bedum. - 2400 
II. Formsma. i Grijpskerk, 1 2454 
H. Meijer. » Obergum. • 2352 
W. Palhnis. Garnwrrd, « 2325 
11. Vogelzang, » Oldohove, • 2317 
K. Danhof. " B B A » , 2280 
S. H. Meijer. » Bedum. 228U 
A. J . Benninga. .. idem i 2280 
j ' . Bos. • -\ io » 2247 
J. v. d. Veen. » Menamgeweer, • 2047 
J. Tim r, » Oherguiii, » 1800 
gegund. 

Alkmaar, 17 Maart: het onderhoud «lei- Hondlsvssche 
zeewetuig enz : ingek. 8 biljetten, als: 
G. Moorman, te Helder, / 34,11'n 
,1. Gilties. I- idem - 34,320 
J. Oldenburg c. s.. » ifc-rgen. » 33.600 
L. A. van Haaften. i Sliedrecht, i 33.200 
G. 0. van Doorn. » Amsterdam. • 31.50') 
P. de Vries. •• Wi. ringen. » 30.0.10 
f. h i" . . . . • Mem « 30.30.1 
T. Latwr. - Zijl»'- » 28.2:6 
gegund. 

E n n i r n , 17 Maart: de vertimniering vau een huis 
aldaar tot gemeentehuis en kantongerecht; ingekomen 7 
hiljetten, als: 
p. Luitjeiis, te Stadskanaal. f 31150 
\ . List, » Koeverden, • 3i'.o5 
It. Po-tma. » X.-Aiiisieid.uu, . 35011 
M. Weertinaii. • K<s-venlen, « 3348 
W. Bepping, * Noord-lkirge. » 3105 
J. Linzel, i' Stadskanaal. >• 3 sy 
A. Walsen. - Xoonl-Barge. » 3100 
gegund aau I. Linzel. voor ƒ3180. 

Ziildlareu. He vertimmering van hel veerhuis. 10 
Kebr. jl. aanIu'st I. is gegund aau den minsten inschr.. 
i l . Timmerman, te Zuidlareii, voor./ 1040. 

Vervolg der lïerichlcii en MeiNetlingen. 
II I N N K N L A N D. 

— Bij de met I April e. k. in te voeren nieuwe 
organisatie van deu Rijks-Waterstaat, zullen, naar 
wij vernemen, 0. a. de dienst kringen der beide nieuw
benoemde inspecteurs belangrijk verschillen van tie 
tot dusverre htetnandfi verdeel Ing van het Rijk in 
twee inspectiën, waarvan de eerste werd gevormd 
door de provinciën Friesland, Groningen, Drente, 
Overijsel, Gelderland cn Limburg, terwijl de tweede 
uit de overige provinciën bestond en de inspectie over 
het rivierbeheer afzonderlijk aau den inapecteur in 
algemcenen dienst was opgei ragen. 

Met bovengenoemden datum zullen namelijk de 
provinciën Friesland, Groningen, Drente, Overijsel, 
Xoord-Holland, Zeeland en Limburg tie ééne , het 
Rivierbeheer met de provinciën Gelderland , Utrecht, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant tie andere inspectie 
vormen, terwijl de algemeene dienst zal wonlen op
gedragen aan tien hoofdinsjiecteur . ouder wien luj 
reeds in diens vorigeu rang ressorteerde. 

Door deze nieuwe indeoling wordt dus de ieepeetie 
over alles wat de groote rivieren en tie langs de/e 
gelegen hoofdwaterkeeringen het rolt, in één hand 
gebracht. 

Amsterdam. De opening van deu Oooiachen 
stoomtramweg - vermoedelijk eerst van Amsterdam 
tot Muideu en daarna spoedig ook tot Muidorberg, 
Naaiden, Huizen, Blarikum cu Laren — mag met 
zekerheid in het liegin van deu zomer wonlen tege-
inoctgezien. De werkzaamheden VOOT den aanleg zijn 
in vollen gang, en ook tie Rijnspoorwegmaatschappij 
is yveiïg bezig met de werken, noodig om van den 
l letewalerweg tot het station buiten de Weeaper-
barrière van hare verbiiidingsbaaii voor tien stoomtram 
gebruik t* maken. 

Amsterdam. Bij den Raad der gemeente b een 
voordracht ingekomen, om aan den havenstoomboot-
dienst voor een tijdvak van 5 jaren te gunnen de 
bediening vnn hel overzetveer over het L I , tusschen 
het Miilden-slalL ns-eilantl en den veersteiger :inu het 
Buiksloter tolhuis He M:t:i!s.liap|iij neemt de be
staande «ivet'hiialpout met toebelmnren over tegen de 
som van ƒ 3 5 , 0 0 0 . Jaarlijks betaalt de Haataehappfj 
de gemeen! n som van ƒ 6 0 0 0 als vergoeding 
voor de veersteigeii en eommlssnriahniajes. 

Men zal hel bier zeker met genoegen zien, wan
neer . l i l veer, dal van /oo groote beteekenis voor 
de I I'.l-lad is. in goede handen woidt gesteld. Tot
nogtoe waren de hindernissen en teleurstellingen, 
die zich dij de bediening ervan voordeden, zeer vele. 

R o t t e r d a m . De fJemeenleraad beeft Donder
dag II. mei algemeene stemmen Burgemeester en 
Wethouders gemachtigd met de B ' l l Telophoon Com
pany in onderhandeling te treden om deze tic con
cessie voor telefoongeleidingen voor tleze stad te ver
leenen. 

U ' r e c h t . Hel toenemend sterftecijfer onder dc 
werklieden iu de loodwit- en chemicalien-fabriekeii 
heeft de hier gevestigde afdeeling der Vereeniging 
tol bevordering van Fabriek- en llan Iwerksiiijverheid 
aanleiding gegeven een onderzoek te doen instellen, 
of de wetenschap geen middelen zou weten aan te 
wijzen (zooals b. v. liet gebruik vau melk, de] dingen 
van respirators van boomwol en/.;, om dat sterftecijfer 
te verminderen, en, in het toestemmend geval , bij 
de lïegeering stappen ie doen om het gebruik van 
die middelen in dergelijke fabrieken hij de wet ver
plichtend I.' maken. 

De afdeelhig I ft dil onderzoek opgedragen aan 
een cninmc - e, en als leden daurvaii uitgenoodigd 
de heeren If. C. Bosscha, ingenieur werktuigkundige, 
Jacob Duijvis, litbrikanl en lid van den Gemeenteraad, 
D. .1. C. vnn Eeten, lid vau deu Gemeenteraad eu 
van de Provinciale Staten, Dr L . C. vnn Goudoever, 
hoogleeraat' in de geneeskunde en 11. A . Verheul, 
apotheker, allen leden tier afdeeling en le Utrecht 
woonachtig. 

G r o n i n g e n . Dij de: a:-l ur.-n der rekening van 
tie in den vorigen zomer alhier gehouden algemeene 
vergadering ran de Nederlandsche Maatschappij tol 
Bevordering van Nijverheid is gebleken, dat, vooral 
dour de tentoonstelling van goud en zilverwerken 
die daarmede was verbonden, voor de kas des depar-
teinents een zuiver saldo van .neer dan f 1 *()() is 
overgebleven. 

N i J T i e g e n , De commissie, die zich onlangs heeft 
gefoiineetd t"t het doen van (Migingen om een locaal* 
spoorweg aau te legden van hier, door het Rijk van 
Nijmegen eu Int J.and van Maa en-Waal, naar het 
Tielscbeveer te Wamel, heeft tot hiertoe weinig 
succes op haar werk geoogst. Wegens de geringe 
deelneming is bet bedrag van f -iOOO, dat noodig 
geoordeeld wenl tot het uitvoeren der voorloopige 
opntc!ingen en berekeningen, niel volteekeadgewor» 
den. Hoewel teleurgesteld dom- deze uitkomst, geeft 
de commissie tien moetl nochtans niet op, maar 
heeft ze nu be|ia.ilil tie opmetingen en voorbereidende 
werkzaamheden op kleiner schaal eu eenvoudiger wijze 
te doen plaats hebben, althans indien tie respectieve 
inschrijvers, wier gevoelen daaromtrent ingewonnen 

1 zal worden, daarmede genoegen kunnen nemen. Zou 
, hei niet verstandiger geweest ziju als de zaak ter

stond was aangevat op tie wijze, zoo als in ons nom
mer van 27 November werd in overweging gegeven ? 

D e v e n t e r . De Xederlanilscbe I ,uca als poot-weg-
maatscbappij , aan welke het rapport van de Kaads-
coiiiinissio betredende haar aanvraag om geldelijke 
ondersleuning voor den aanleg van spoorwegen was 
toegezonden, heeft den Baad te kennen gegeven, 
dat zij zich md dat rnpjtnrt niet kan vereenigen. 
Zij vroeg ƒ 12.V>i)0 meer voor de brug, en wilde 
dat de gemeente haar ecu don gratuit of subsidie 
vau ƒ 4 7 5 . 0 0 0 gaf, of f 400,000 voor den bouw 
euz. vau de brug eu het makeu van den weg en 
dal de gemeente de vet lichting, bediening, hel on
derhoud enz. van de brug voor baar rekening nam, 
nl /'.'JOU.OUO zonder het maken van een brug van 
algemeen verkeer. 

Hierover werd Maandag 11. door tie Raadscommissie 
weder rapport uitgebracht, waarvan de conclusie 
strekte om aau gemelde Maatschappij een subsidie 
van /^hiO.MOO te verleenen. .mier verplichting van 
ecu sjioorbrug te maken voor bet vervoer van rol
lend materieel vau een spoorweg le klasse en de 
brug voor voetgangers eu rijtuigen builen reke
ning te laten, en onder voorwaarde dat z i j , wan
neer tie schipbrug voor voetgangers en rijtuigen 

! niet bruikbaar is (bij hoog water of ijsgang, een 
) zeker getal locaal treintjes zal laten loopen, zonder 
i geldelijk bezwaar voor de gemeente, doch daarvoor 
< betaling te nemen van beu, die er gebruik van ma-
I keu en onder nog iifder vast |e stellen voorwaarden. 
| De Raatl besloot overeenkomstig de conclusie vau dit 
| rappott. 

K a m p e n . Bij den Gemecn'eraad is een adres 
ingekomen van de heeren Dalhuisen en Van Lim-

1 duig Stirutu, aldaar, en van de heeren Gregory, 
j Top en Hoef hamer, ie Klburg, voor 't aanleggen 
i van e.n stoomtram Kampen --Nunspeet, over dc ber

men van den Zuiderzee-straatvveg. 
Naar aanleiding vau een vroeger genomen be

sluit om de aanvragen lot de oprichting van eeu 
nieuwen schouwburg c. a. daarin zooveel mogelijk 

' te steunen, is thans door den Raad bij meerderheid 
van stemmen besloten, de renten vau bel benoodigd 
kapiiaal lot een maximum van ƒ t'-O') '-jaars, ge
durende 4H jaar te garaiideeren , cn deu ondergrond 
voor de gebouwen gratis ie verstrekken, terwijl na 
aftosaing der schuld de gemeente geheele eigenaresse 

' worden zal. 

Advertentiea. 

IIII. AiriiiltTli'ii. 
E e n T e e P - e n a a r , rinds vijfjaren werkzaam op 

hei Bureau van een Architect, tockl plaatalng te 
Antttenlam. Adres onder letter P . aan de heeren 
G. VV. V A N DER W I E L cn Go., Boekdrukken te 
Arnhem. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 19 Maart 1881. 

Sollicitanten worden ongeroepen voor de betrek
king van 

tweeden opzichter 
der Gemeentewerken te Zwolle, op eene jaar
wedde van / 700. 

Z i j , die reeds in cenc soortgelijke betrekking werk
zaam zijn geweest, genieten de voorkeur. 

Aangifte bij den Burgemeester vóór 1 Apr i l 1881 
met op zcjcl geschreven verzoekschriften. 

Aanbesteding. 
Dc BURGEMEESTER dar gemeente ARNHEM ral 

Dinsilan 29 Maart 1 8 8 1 , 's namiddag* 1 ure, in 
het apenheer ten Gemeentehui**' aanbesteden: 

De leverantie en het plaatsen van 
POT- en S I E R P L A N T E N voor de 
bloemperken, met het onderhond 
daarvan gedurende 1881 

Het verbeteren en onderhouden der 
W E G E N , SINGELS. P L E I N E N en 
V O E T P A D E N , aanvangende 1 April 
1881, en eindigende 31 Maart 1882. 

Aanwijzing: sub i . Dinsdag '22 Maart e. k . , 
voorin 0 ' / , uur; sul» 2 , Woensdag 2.1 Haart e.k., 
voorm. i O uur; beiden op het Bureau der Publieke 
Werken. Itcstekken tegen betaling ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag dm 1', Maart e. k., des namid

dags ten één ure, zal in het Motel den Burg tc 
Liidtn, in drie perceelen worden aanbesteed: 

Het bouwen van 10 Heerenhuizen op 
de terreinen langs het Plantsoen te 
Leiden. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage in hovcn-
genoemd Hotel , alwaar gedrukte exemplaren daarvan, 
voor ieder perceel afzonderlijk, zijn te verkrijgen a 
f 2.50. 

Aanwijzing zal geschieden op Maandag 21 Maart 
des namiddags ten twee uren, terwijl Inmiddels 
verdere inlichtingen zijn le bekomen bij den Architect 
W . C. M U L D E R , Hooigracht 08 te Leiden. 

Aanbesteding. 
R E U E N T E N V A N H E T R. C. O U D E A R M E N K A N 

TOOR, T E V E N S R E U E N T E N V A N H E T OUDE V R O U 
W E N - E N M A N N E N H U I S S T . J A C O B , tc AM-
STEHDAM, zijn voornemens aan te besteden: 

Het maken van 2 V L E U G E L G E B O U 
W E N aan het bestaande gebouw 
genaamd St. Jacobsgesticht in de 
Plantage-Middellaan te Amsterdam, 
volgens Bestek, Voorwaarden en Tee
keningen daarvan opgemaakt door 
den Architect P. F. L A A R M A N . 

De aanwijzing iu loco zal geschieden Donderdag 
24 Maart en Maandag 28 Maart, telkens ten 11 
uur 's morgens. 

De aanbesteding zal ojienlijk plaats hebben Woens
dag 30 Maart 1 8 8 1 , 's morgens ten 1 1 ' / a uur, in 
het lokaal ti'Geeltinck. De biljetten moeten uiterlijk 
ten 1 1 ' / , uur in voornoemd lokaal ïn eene daartoe 
bestemde bus zijn gedeponeerd. 

De bestekken en voorwaarden zijn a ƒ 1 . — en 
de photogiammen der teekeningen a ƒ 5 . — te ver
krijgen bij ilen boekhandelaar J . S. D E H A A S , 
Paleisstraat no, 1-4, te Amsterdam. 

Inlichtingen zijn dagelijks te bekomen, des morgens 
van 9 tot 12 uur , of wel op IVanco schriftelijke 
aanvrage bij den Architect P. F. L A A R M A N , Kal-
verstraat 108 , Amsterdam. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
( V E R N I E U W I N G S F O N D S . ) 

Op Dingsdag den 2 0 " C B Maart 188I , des 
namiddags ten 2 ure, aan liet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatssjioorwcgen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 52. 
Het leveren van stalen spoorstaven, 

ten behoeve van den.spoorweg L u i k -
Limburg. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving 
volgens art. 17 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den H ' - Maart 1881 ter 
lezing aan het Cenlrualbiireau bij de Moreelse L i 
(nfd. Weg en Werken; en aau het bureau van den 
Sectic Ingenieur C n . R E N S O N te Luik en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau te 
bekomen tegen betaling van / '0 .50. 

Inlichtingen worden gegeven op het Ccntrualburenu 
voornoemd. 

Utrecht, den 1 1 J " 1 Maart 1881. 

AANBESTEDING 
V A N 

Keijen en Waalstmtkliakert. 
Ten Uemeentehui/e van I.eeuivarden zal op Woens

dag den 30 Maart 1 8 8 1 , ten 1 2 ' / 2 ure, wonlen 
aanbesteed: 

De levering van een en vijftig duizend 
heele Ben a Hain Keijen en twee 
duizend Verband Keijen, of ter keuze 
van de Aanbesteders, een en vijftig 
duizend heele en twee duizend Ver
band Fauconval Keijen, zoomede van 
twee honderd duizend Waalstraat-
klinkert. 

De voorwaarden vau naidiesteding zijn vei ki'ijgbaar 
bij den D I R E C T E U R DKB U E M E E N T E W E R K E N , 
terwijl de op zegel geschreven iuschrijuiigsbilletten 
moeten zijn bezorgt! iu een ter Gemeente-Secretarie 
geplaatste Bus op den 21) Maait e.k., v ó ó r ' s avonds 
acht uur. 

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 V A N BEU

GEN OP ZOOM, zijn voornemens op Zaterdag den 
0 Apr i l 1 8 8 1 , des namiddags ten 1 uur, ten raad
huize in het njienhanr aan le besteden: 

de levering van 149,000 Grèskeien. 
De inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk één uur 

vóór de besteding zijn ingeleveni ter Uemeente-Se
cretarie, alwaar tevens dc gedrukte bestekken en 
voorwaarden tegen betnling van 25 cent verkrijg
baar zijn. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
P. V A N H A S S E L T . 

Dc Secretaris, 
L . M . MAGNÉE. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R cn W E T H O U D E R S der Ge

meente AMSTERDAM tullen op Maandag 28 
Maart 1881, tc 12 uren des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar en hij enkele inschrijving 
doen A A N B E S T E D E N : 

Het Rioleeren en Bestraten van een 
gedeelte van de Jacob van Lennep-
straat en de daaraansluitende dwars
straten. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen Ier Drukkerij der Gemeente, legen 
betaling van /"D.25. 

Nadere inlichtingen worden gegeven ten Kantore 
van den Stadsingenieur, kamer No. 9 3 . op het 
Raadhuis, des ochtends van i u — 1 2 uur. 

Rurr/emeester rn Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

14 Maarl 1881. lie Secretaris 
IIE N E U K V I L I . E . 

Ministerie van Justitie. 
Leveringen aan Gevangenissen en de 

Rijksgestichten Ommerschans en Veenhuizen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 31 Maait 18X1, des namiddags 

ten één ure, zal in een der lokalen van bet Minis
terie van Justitie, in de Nobelslraat te 's-Graven
hage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het leveren van hout, metselsteenen, 
metsel- en pleisterspeciën, bazalt, 
pannen, tegels en pothuizen, verf
stoffen , glas en gereedschappen aan 
de gevangenissen te Leeuwarden, 
nabij Leiden, te Hoorn, te Rotterdam, 
te Alkmaar, en aan de rijksgestichten 
Ommerschans en Veenhuizen. 

De bestekken liggen ter lezing en zijn op franco 
aanvrage te bekomen aan het Ministerie van Justitie 
en aan de bovengenoemde gevangenissen en rijks
gestichten. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door don 
Ingenieur- Architect. voor de Gevangenissen en Regts
gebouwen J. F. M E T Z E L A A R le 's Gravenhage. 

'sGravenhagc, den 15 Maart 1881 . 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

AANBESTEDING. 
H E T G E M E E N T E B E S T U U R V A N DEN DAM 

(Provincie Overijssel) zal op Zaterdag den 9 April 
1 8 6 1 , des namiddags ten 2 ure, bij enkele inschrij
ving aanbesteden: 

a. Het bouwen van eene School voor 
288 leerlingen, met Onderwijzers
woning, meublement en verder bij 
behooren te Den Ham. 

b. Het bouwen van eene Onderwijzers
woning te Vroom shoop. 

De bestekken en teekeningen zijn op franco aan
vrage te verkrijgen ter Gcmeenle-Secretarie te Den 
Ham en bij den Architect II. W E S S T R A Jn. te 
's Gravcnliagc, voor sub a ad ƒ 2 . 2 5 |*er stel cn 
voor sub h ad ƒ 1.00 |>cr stel. 

Inlichtingen worden verstrekt door bovengenoemden 
Architect, die aanwijzing in loco zal doen op Vrijdag 
den 8 Apri l a. S. des voormiddags ten 12 ure, 
beginnende te Den Ham. 

T R A M W E G E N . 
Zeer goedkoo|>e KEIJEN , s[jcciaal geschikt voor 

T r a m w e g e n ; nadere inlichtingen bij 
LOUIS G O F F I N & UlR, tc Luik. 

Men vraagt T E KOOP: 

eene goede ijzeren SCHUIT, 
80 . i 100 Last kunnende laden. 

Adres met franco brieven onder letter S P IJ aan 
het Algemeen Advertentie-Bureau van NTJOH & 
V A N 1 HTM A R , Botterdam. 

Aannemers-Materialen 
t e K O O P . 

4 Heimachinea. Systeem M O R R I S S O N met of 
zonder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Hol l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

M 3 water per minuut (:1 a i M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
party dennenhout eu paaleinden, te bevragen bij 
' L . J . van den S T E E N H O V E N , &. Co. 

Aannemers, Handelskade, 
Amsterdam. 

FABRIEK 

A M S T E R D A M 
Beltweg „IV 3. 

ii i ïïintJt 

Natuurt. Asphalt van: 

V A L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

tiiecoiiipriiiieente Asphaltwfgfn <-n ilito Dorsrhvlorrrn. 
Werken in Asphall-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Kinks, Moulvloeren, kelders. 
Kolt- en ki-ïrlliaiioi. Winkel- en Masazijiirloerrn, Gangen, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, llelon-l'iiiideeriiiïen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend, Ondoordringbaar, (ïeraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 

nn het Kantoor der fabriek, Belt weg 3 , Amsterdam. De Directeur, 
W. PATON WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D E «TOITGII & €°. 

Clvlel-lugenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken lijd alle soorten van Stoombaggermolenfl in hout- of 
ijzerconstruclie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en Opbrengst van 150 tot 2000 M s per 
werkdag, eu verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken. Locomobielen, H e l m a o b i n e s , 
Steen- eu Tegelvormmachines, IJzeren K a p - en Brugconstructiën enz. 

Sjpeoletiitelt 
VAN 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere I N S T R U M E N T E N 

voor Ingenieurs, Architecten• Landmeters. 
Teekenaars, enz, 

Ceëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

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

de Hollnndtche 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 bekende typen 

en reparation ann bestaande K K T K L S worden iu 
den korist mogelijken tijd gelevenl en uitgevoerd. 

1 PARKETVLOEREN, 
2 VIUEROV 4 BOCH, METTLACH 
r; BOCH Frères. MAUBEUGE 
B MINT0N. HOLLINS & C".. STOKE 

bij de Vertegenwoordigers cu Drjiótlioudcr.: 
ïn D E L I N T & O"., Haringvliet 7. llotterdam. 

A. E. B R A A T, 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Botter

dam , Gotidsche Singel 'm. Generaal-Agent voor 
Nederland eu Indii van de zuo gunstig takende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DB L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

Mszaib Tegels voor Moeren 
in K E R 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 , enz., alsmede B E K L E E O I N O 
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 M a w t 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 

<3r. «T. OOR, 
F i r m a A N T . DB: W I L D , 

Scheepmakershaven A" u. 02 en Jufferstraat iV°. 50. 

R O T T E R D A M . 

i l ! 

H O L L E METSELSTEENEN 
g [ PROFIEL STEENEX 

- ) TROTTOIR STEENEN 
IS,'] W A A L VORM E N DRIELINO 
g ( G E V E L S T E E N 
wonlen tot concurrerende prijzen genaakt aan de 

Steenfabriek van 
.1. iiii.inu P z . , Dockum. 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars cn exploitanten van HARDS T E E N - en 

van KEIJENGROEVEN. 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
I H U N . Z i l v e r e n M r d a l l l e v o o r H e l e r . 

| i n « - l n * t r i i m i ' u t c n . 
I H J t » . Hoof f t t t e o n d e r * r h e i d ' U K v o e r W a 

t e r p a n * e n H o e k u i e e t - l n s 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 I N -

G E X , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

A I » < ' i i M M ' i i Depot 
DKR 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

ft I/"., IL I 'BUMBO, 
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 Botterdam, alwaarook 
verkrijgbaar; Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sar regnei nines). 

S T O O M T R A M S . 
Beschouwingen 

O V E R 

SPOORWEGEN EN T R A M S , 
hunne verbindingen cn aansluitingen, 

in verband met het 

Ontworpen net van Stoomtrams 
V O O R 

A M S T E R D A M . 
Met eene K a a r t v a n A m s t e r d a m , v s n A m s t e r d a m ' s O m 

streken « n « e n e S p o o r w e g k a a r t v s n L e n d e n , 
DOOR 

T . S A N D E R S . 
Civiel en Bouwkundig Ingenieur, 

PRIJS / 2JSO. 

Uitgever JAN D. BROl'WKR. Singel 2 6 0 . 
Amsterdam. 

Verwniging Architecture & Amiritia. 
Boekhandel J O H ' . G . S T E M L E R Czn . , Amsterdam. 

Heden Is s s n de Inteekensren v e r z o n d e n : 
De eerste Aflevering der eerste Serie van: 

VERZAMELING VIN BEKROONDE ONTWERPEN, 
Men teekent in voor een geheele Serie t bevattende 

.'10 Platen, verdeeld in 0 Afleveringen. 
Prijs i * r Aflevering ƒ 2 , franco door het ge

heele Bijk, 

Knier Boekhandelaar neemt bestellingen aan. 

Gedrukt bij G . VV. van der Wie l & Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N°. 13. Zaterdag 26 Maart 1881. 

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 m W E R K B A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abotii ut litHlrasgt voor liet binnenland ƒ1.05 per S maanden uf 
wel by vooruitlwtidiujr M gulden per jaar. Afzonderlijke uommen» bij voor-
u i t i i i - t i i.iiu !."> eent 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

dc Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentien van 1-5 regel* ƒ I.—, daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaat «ruimte eu ld neut voor em be wij* nummer. A il verten tien Voor het Imi-
tenlaud Ü5 cent per n•„•• 1. 

M A A T S C H A P P I J T O T BEVORDERING P E R 
B O U W K U N S T . 

A F D E K U N U ROTTEROASÉ. 

Vergadering van 18 Maart 18KT. 

Het verslag van de handelingen en den slaat der 
Afdeeling over ISKO - I X N l wonlt gelezen en na een 
kleine rectificatie goedgekeurd. Het zal aan het He-
stuur der Munlschuppij worden opgesonden, nadat 
hetgeen in deze vergadering wordt bohaudeld eraan 
zal zijn toegevoegd. 

Er zijn twee vragen ingekomen. I>e eene hande
lende over de ngclijktijdige beoefening van houw- , 
schilder- en beeldhouwkunst door de oude Italiaaii
sche meesters", i s , waarschijnlijk door het wegvallen 
van het slot, niet goed verstaanbaar, waarom lie-
sloten wonlt, den steller ervan gelegenheid le geven 
haar aan le vullen en haar zooals zij tiaar ligt niet 
iu behandeling te nemen. 

De tweede vraag, luidende: iwelke bouwstijl teu bi 
den tegenwoonligen tijd iu Nederland, met betoog 
op architectuur, kunstsmaak en toepassing der voor
banden biiiivvniuteiinl.'ii, het best te volgen z i jn / " zal 
in een volgende vergadering behandeld worden. 

De aanmerkingen van hel Hestuur der Maatschappij 
op hel ter goedkeuring aangooiden Reglement der 
Afdeeling, komen in behandeling, nadat de desbe
treffende stukken zijn voorgelezen Met uitzondering 
van twee punten, wordt besloten het Reglement iu 
den zin van het Itesiimr te wijzigen. 

Het eeiste punt betn-tt de wijze van toelating der 
plaatselijke afdeelingsleden op de Septeinber-verga-
dering, welkt* volgens bet voorstel van het Bestuur 
der Maatschappij eerst zou geschieden na de afdoening 
der huishoudelijke werk/aambeilen. Tegen deze be
paling openbaart zich een sterke oppositie. Algemeen 
was men van oordeel, dat het niet aangaat die leden 
als het ware voor korler of langer tijil aan de deur 
te laten wachten, wat voor ben te onaangenamer 
zou zijn doordien niet vooraf is te bepalen, wanneer 
die werkzaamheden zullen zijn ufgeloojien. Hel ge
beurde op de laatste Septèmber-vergadering te 's-Hage 
wordt hierbij iu herinnering gebracht. Toen, hoewel 
zeker bij exceptie, 'is de geheele vergadering door 
huishoudelijke werkzaamheden ingenomen. Ook werd 
aangevoerd, dat die afdeelingsleden geen genot zouden 
kunnen heblien van de steeds daarbij plaats heblten 
de tentoonstellingen, welke toch het best vóór deu 
aanvang der vergadering bezichtigd kunnen worden. 
Na afloop der vergadering is het daarvoor de tijd 
niet nicer. Bovendien werd de zaak ook uit een 
geldelijk oogpunt beschouwd. Die vergaderingen 
kosten aau de \fdectiiig nog al veel. en nu gaai het 
niet aan, hen, die ook door hunne contributie daartoe 
bijdragen, al is bet maar voor korten tijd, buiten 
te sluiten. Moei de maatregel strekken tot bevor
dering <ler orde, dun was hij niet noodig, want deze 
kun bewaard wonlen door het uitoefenen van een 
goiil toedchl op het teekenen der presentielijsten, 
terwijl te gelijk als dit geschiedt, aan beu die het 
recht daartoe hebben, vóór hel binnentreden van het 
vergaderlokaal, stembiljetten eu andere stukken kun
nen worden uitgereikt. Wie daarop geen recht heeft 
ontvangt die stukken dau ook niet, weshalve geen 
verwarring bij stemmingen kan plaats hebben. Men 
achtte dit ztdls in ieder upzirhi beter dan net rond-

deelen van liedoelde zaken slaande de vergadering, een 
maatregel, welkt* geenszins aan het bewaren der orde 
bevorderlijk is. Op deze gronden weid met alge
meene stemmen besloten, de voorgestelde bepaling 
niet iu het Reglement der Afdeeling op te nemen. 

Het tweede punt van verschil was het voorstel 
van het Iiestuur der Maatschappij, de iu het Regle
ment bepaalde ballotage van nieuwe leden daaruit 
te verwijderen, daar die maatregel niet in overeen
stemming is met den geest der maatschap|Mjlijke 
wet en liet omtrent ballotage lieslotene op de Alge
meene Vergadering van Mei j l . 

Ook dit voorstel vond ernstige tegenspraak. He-
halve op enkel'* der gronden vóór eu tegen ballotage, 
reeds ontwikkeld iu de buitengewone vergadering 
der Afdeeling van .'10 December I. I. (Opmerker van 
H januari 1881), werd door sommige leden uit de 
bewoordingen van art. ;*i2 der wet afgeleid dat: 
dewijl slechts leden der Maatschappij als afdeelings
leden kunnen wonlen aangenomen, daartegenover 
staat, dat di' aanneming ook kan geweigerd wofden, 
Dit moge nu een niet goed gekozen woord zi jn, iets 
dat de Vergadering uiet behoeft uit te maken, dat 
woord staal er uu eenmaal. 

Na een vrij langdurig debat , wordt met groote 
meerderheid besloten, aan ballotage van niéuw-aan
komende teilen vast te houden. 

De Voorzitter deelt mede, dat in de op den laten 
Maart j l . gehouden buitengewone algemeene ver
gadering van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, tie definitieve begrooting van ontvangsten 
en uitgaven der Maatschappij over het loojH-ude juur 
is vastgesteld. Op de begrooting van uitgaven komt 
voor: denos! Toelagen aan de Afdeelingen ƒ 1. Deze 
|Kjst moet strekken ter voldoening aan art. 51 dei-
wet, waarin is bepaald, dat voor ieder lid der Maat
schappij, tevens lid eener Afdeeling, aan debetrok

ken Afdeeling eene toelage uit de kas der Maatschappij 
zal wonlen verleend. Spreker meent, dat de toege
stane som veilig als een memoriepost mag aange
merkt worden, waanloor de uitdrukkelijke bepaling 
v a n art. .VI buiten werking is gesteld. Hel zou hem 
aangenaam zijn, het gevoelen der Vergadering nver 
deze zaak te vernemen. 

Rei*ds terstond gaan vele stemmen op tegen deze 
handelwijze. De 080 ziet erin eeu volkomen terzijde
stelling van e e u uitdrukkelijk voorschrift der wet: 
de ander een meer dan financieel nadeel voor de 
Afdeelingen, die toch reeds door het beperkt aantal 
[ l e r s u n e n , die nu nog maar tut haar mogen toetreden, 
als vau /e l l ' iu ledental eu bijgevolg iu toosten 
zullen achteruitgaan. Door de/en maatregel is bei te 
voorzien, dat weinig of geen nieuwe leden zullen ge
wonnen worden, omdat bij de tegenwoordige hooge 
contributie niet velen zich nog eene uitgaaf voor 
hetzelfde doel daarboven zullen getroosten. Vele leden 
vonden ook verband lus-eben deze e n andere memorie-
posten en het voorstel v a n het Bestuur tol aankoop 
v a n een geitouw, welke poging, hoe lofwaardig op 
zich zelve, iu geen geval het gevolg zou mogen uu zich 
sleepen, dat gedurende vele jaren de inkomsten der 
Maatschappij voor een groot deel daardoor zouden 
woitlen geabsorbeerd, waardoor het niet mogelijk zou 
zijn, aan andere, meer nuttige behoeften te voldoen. 

Velen spreken bij tien loesland, waarin de Maatschappij 
thans verkeert, hierover een afkeurend oordeel uit en 
wensch ten, dut het voorstel v a n het Bestuur zou ver
worpen worden. Andere leden gaan verder en spreken 
het woord: scheiding v a u de Maatschappij en stich
ting vnu een v a n de Maatschappij onafhankelijke 
Vereeniging, uit. 

De Voorzitter waarschuwt legen scheiding; dit 
woord is reedt iu de veigadering ven 30 December j l . 
meermalen gebezigd. In deze dagen heeft hij daar 
meermalen over gedacht, m a a r hij meent op goede 
gronden eeue scheiding le moeten ontraden. 

Een lid verzoekt die gronden aan de Vergadering 
te willen medeileelen, waaraan door den Voorzitter 
gevolg Wonlt gegeven in ongeveer de volgende re-
deiieering: 

Bij afscheiding is a a n m e e r dan ééne gebeurlijk
heid tc denken. Gesteld, de Afdeeling scheidt zich 
af en blijft als afzonderlijk lichaam bestaan: welke 
kracht sal zij dan op bouwkundig gebied uitoefenen, 
welk gewicht in de schaal leggen ? zoo goed als niets. 
Zeil- nl n e m e n wij aan, dal het reeds niet onaan
zienlijk ledental nog vergroot wordt, zal het haar 
aau de noodige middelen ontbreken om iets nuttigs 
v a n belang te doen. Zij is eu blijft phmtselijk , oefent 
geen invloed daarbuiten u i t . en of die ook wel 
groot zal zijn in de plaats zelve, mag worden be
twijfeld. Volgens spieker een treurig l>estaau. 

Maar u i e n kun ook stellen, dat. meerdere afdeelin
gen zich van dc Maatschappij scheiden en dezen zich 
vereenigen. Dun vervalt voor haar dat uitsluitend 
plaatselijk karaktei : maar wal zullen die gecom
bineerde al.leidingen, zoolang de Maatschappij in 
haar legeijwoonüge organisatie nog bestaat, ten goede 
kunnen doen? ook niets; elke van baar ontbreken 
di* middelen daartoe op zich zelve e n ook gezamenlijk. 
Dit z o u wel te verhelpen zijn dt.ur het hellen eener 
hoogen; contributie, maar daardoor ZOU het voor velen 
aantrekkelijk karakter der aldeeliugen, weinig kost
baarheid voor bare leden namelijk, verloren gaan, 
en juist met het oog op de meerderheid van luir • 
leden is het te voorzien, dat bij noemenswaardige 
verhooging van contributie een zeer groot deel ervan 
zouden heengaan. 

Nog een derde geval is denkbaar. Die afgeschei
den afdeelingen kunnen zich werkelijk ontwikkelen 
en werkzaam zijn. Muur welke toestand zal dan 
geboren zijn? In ons klein I* nd , waar totnogtoe ter-
u a u w e i timid een duizendtal Xe vinden zijn geweest 
the zich aan de Maatschappij aansloten , /uilen dan 
twee Maatschappijen bestaan, die Unde hetzelfde doel 
voor oogen hchbeu , maar die daardoor ook, uit zucht 
tot zelfbehoud, elkander sullen traenten te fnuiken. 
A l is de eene minder machtig dan de andere, zal 
toch de eene het werk van tie andere verlammen, en 
beiden zullen niet instaat zijn iets werkelijk goede 
totstand te brengen, omdat er geen eendracht meer 
bestaat ouder de werklieden eu beider middelen 
daarvoor te beperkt zijn. 

Een lid maakt de opmerking , dat de Afdeeling 
niets aan de Maalschuppij te danken heeft: waarop 
de Voorzitter zegt te onderstellen, dnt dit met hei 
oog op flnaucieeleu steun, dien de Maatschappij nooit 
verleend beeft, gezegd wordl. Van die zijde be* 
schouwd is bij hel volkomen eens en zou bij nog wel 
verder willen gaan en zeggen, dat de Maatschappij 
in dit opzicht wel verplicht ingen aan de Afdeeling 
heeft, getuigen zoovele rekeningen en verantwoordin
gen van den Penningmeester. Maar men vei lieze 
niet uit hel oog, dat de Afdeeling steeds zedelijk dooi
de Maal schappij' is gesteund; dal zij nu ruim .'10 jaren 
onder d* vlag van ,1e Maatschappij heeft gevaren 
en daardoor meer invloed heeft gehad dan anders 
het geval zou zijn geweest. Spreker gelooft, dat wij 
dit niet uit het oog moeten verliezen. 

Op de vraag, wat uil te doen? wordt een schrij
ven voorgelezen van den Voorzitter der Afdeeling 
(rnhem. Hierna zegt de Voorzitter het 't best te 
achten, dat de Afdeeling (Mik eer, protest inzendi 
tegen de voorstelling en aanneming van den memo-
1 i l • [ r. i - I . 

Kei. lid steil voor, een motie van afkeuring der 
handelingen van bet Bestuur iter Maatschappij aan 
te nemen. 

De Voorzitter /egt, niet in le zien, dal een molie, 
als de vorige spreker bedoelt, beter zou /iju dan een 
protest, dat 'och nok krachtig genoeg kun wezen. 

Enkele leden een motie boven een protest verkie
zende, wordt voorgesteld, by stemming uit te maken 
wat de Vergadering wenscht. 

De voorsteller van het stellen eener motie zegt, 
dal het zijn nut zou hebben als de Vergadering vooraf 
den inhoud dir motie, welke hij wenscht voor te 
slelli'ii. kende, waarop deze wordt voorgelezen. 

De Voorzitter zegt , dat de bewoordingen dezer 
motie, naar zijn oordeel, te kras zijn, welk gevoelen 
door anderen wordl gedeeld. 

De voorsteller verdedigt de bewoordingen zijner 
motie, nis gegrond np tiet gebeurde. Anderen komen 
met ernst daartegen op, terwijl ook de motie, zooals 
zij luidt , heleedigcml voor het Bestuur der Maat
schappij wordt geacht. 

'len slotte wordt de motie in stemming gebracht, 
maar voordal alle stem men zijn opgenomen, spreekt 
een lid zijn twijfel uit over de geldigheid dezer 
stemming, dewijl ook niei-leilen der Maalschuppij 
daaraan deelnemen, hetwelk volgens het Reglement 
der Aldeeliug niet mag geschieden, daar het naar 
zijn oonleel bier eeu zaak geldt, de Maatschappij 
bet rellende. 

Dit gevoelen wordl ondersteund cn tegengesproken, 
op grond dat niet alleen de Maatschappij, maar we' 
degelijk ook de Afdeeling. een nvhlstreekscb M a n g 
bij de zaak heeft en er linaurieel bij betrokken is. 
De Voorzitter kun zich biermede niet geheel ver
eenigen en wenscht de Verandering uitspraak le laten 
doen, wasrop drie leden 'der Mantseï.uppij) de ver
gadering verlaten. Met geringe meerderheid wordt 
beslist, dat alle leden iu de/en recht van medestemmen 
hebben, terwijl daarna wonlt geconstateerd, dat de 
motie, legen ib* liewoonlingen waarvan de Voorzitter 
nog < .it protesteerde, mede met geringe n rder-
heid, was aangenomen 

Thans zegt de Voorzitter, nooit dc aangenomen 
motie te zullen onderteekeiien. Het is daarom, dat 
hij den hamer neerlegt en bedankt als hes-tuurdci. 

Na enkele oogeiiblikketi verzoekt de voorsteller dei' 
motie den beer Van Goor, althans voor nog eeuige 
oogenblik ken de door hem verlaten plaats weder iu 
te nemen, daar bij omtrent deze zaak nog iets 
wenscht te neggen. De heer Van 'loor antwoordt, 
dit ongaarne te doen Ilij heeft zijn besluit niet over
ijld genomen. Voor enkele ««ogenblikken stelt hij 
zich echter nog ter beschikking. 

Hiei op hei vut de vorige spreker, ongeveer iu de
zen z in ; Hij had niet kunnen verwachten, dat de 
aanneming der motie dit gevolg /ou gehad hebben. 
Hij erkent dat /ij kras is. maar het is zijn ge
woonte de zaken bij haar waren naam te noemen. 
en minder over de gevolgen te denken, welkt n , 
zijns inziens gepast . woord /al hebben. In voor 
den heer Van ibmr vleiende bewoordingen verklaart 
hij diens heengaan le betreuren, en wanneer bet uu 
nog onder goedkeuring der Vergadering kan strekken 
hem voor de Afdeeling te behouden, bij vun de in
zending der motie afziet en baar wil intrekken. 

De heer Van Goot' zegt, deu spieker dankbaar te 
zijn vuor diens woorden teu zijnen aanzien. Hij 
meerit echter wel een wenk gegeven te hebben, dat 
er iets zou kunnen gebeuren, want bij heeft tegen 
tie bewoordingen der motie geprotesteerd. Hoe ook 
van een krachtigen geest getuigende, de onaangename 
gevolgen, welke onze daden uu zich s(ce|>en, niet te 
vreezen, acht bij het In-ter- wanneer hetzelfde door 
minder heroïsche middelen te bereiken K : het zachtste 
zou in hel oinlerwerpelijk geval toch al sterk genoeg 
zijn Hij onderwerpt hei voorstel aan het oonleel 
der Vergadering, die hel bij acclamatie aanneemt. De 
heer Van Goor zegt, niet onverzoenlijk te zijn en 
nu ook zijn besluit in le trekken. 

Wonlt besloten tot het Bestuur der Maatschappij 
een protest te lichten iu den geest vnn de gehouden 
discussion. 

A P D B B L I N O ÜTRW3HT. 
Vergadering ran 2'2 Maart IHSI, 

Iu deze vergadering is «aankoop en volledige ex
ploitatie van i i ' i i inaatschap|»elijk gebouw, volgens 
voorviel vnu het Bestuur der Maatschappij", ter 
• M k e gebracht, en de onderstaande motie aangeno
men en ingezonden aau het Bestuur te Amsterdam: 

iDe afdeeling Utrecht, hoewel de aanschaffing 
van een maat-'cbap|H!lijk gebouw in beginsel wensche
lijk achtende, verklaart zich legen den aankoop van 
het IMusée Louis X V " , op dit tijdstip. 

»7.ij grondt deze verklaring op de overweging, 
dat het ledental der Mautschappij, op den duur, 

zeker afhankelijk gesteld mag worden van de wijze, 
WSerop uitvoering wordt gegeven uau de bepalingen 
van de herziene wet, zoodat eerst de ondervinding 
van eenige jaren zal kunnen doeu blijken öf, en tot 
welk bedrug, de Maalschuppij over overschotten zal 
kunnen beschikken. 

ii/ooals ile toestand wordl blootgelegd in de aan-
geno II liegrooting, acht de Afdeeling het niet wen
schelijk, dut het liozit van eeu eigen gelmuw zoude 
moeten worden gekocht ten koste, van een gebrek
kige uitvoering van de herziene wel , welke gebrek
kige uitvoering, ouder meer, blijkt uit liet niet iu 
tuepussing brengen van art. ó l , niettegenstaande de 
gevoerde discussion bij de behandeling vuu dil artikel 
deilen blijken, dut hel beslaan van velschillende af
deelingen daarvan afhankelijk /oude kunnen zi jn." 

MKRITIÜUS, OVER D E N NIEUWEN* W A T E R 
W E G V A N R O T T E R D A M N A A R Z E E . 

De schrijver van deze brochure, uitgegeven bij 
Gebroeders llendrikson te Rotterdam, doet aan het 
slot van dit geschrift het voorstel, om eene uieuwe 
beoordeeling:;-commissie met internationale leden te 
benoemen, teneinde, voor de toekomstige uitvocrings-
werken van dien belangrijken handelsweg te water, 
neen plan te verkrijgen, dal op de grondigste onder
vinding zal zijn gebouwd." 

Al kau er weinig bezwaar zijn legen het idee, 
om aan een zoovcelste verzameling vau deskundige 
mannen het « J W tenehras lu.r" ter afdoende be
handeling ie geven; toch kunnen wij ons minder 
vereoiiigeii met de bijzondere bepaling daarbij, om 
in die commissie vau dertienen op te nemen zes (ii) 
specialiteiten in walei bouwkunde, marine- en loods
wezen uit Engeland en Frankrijk, 

Wij keuren die bepaling niet zoozeer af uit na
tionale juloezie, eigenwaan of zoo iets dergelijks, dat 
weinig zakelijke waaide heeft, maar meer, omdat de 
noodzakelijkheid daartoe, o. i . , uiet aanwezig is. 

Het verschijnen der brochure vnn Mercuriua trou
wens getuiyt genoegzaam, dut internationale raad 
op dil oogenblik nog ontijdig is , nu de belangstelling 
ter zake onder landgenooten al ruimer is gaande 
gemankt. 

De Staatscommissie heeft haar laatste woord ge
sproken, en het kun zeker niet worden ontkend, dat 
de vruchten van haar onderzoek en oordeel getuigen 
vau technische belangrijke inspanning. 

01' net beslissend gevallen oordeel dier commissie 
het zakelijk juiste puna heeft a ingebracht . dit 
kan alleen worden liewe/eri door eene technisch even 
belangrijke critiek, of bij het uitblijven van deze, 
door de empirie bij de toe|üissiug vun het door haar 
aangewezen middel. 

Dnt dit middel tloor Rotterdam als redmiddel wordt 
geteekend, ligt voornamelijk iu hare sterke reiging 
»u> go ahead": doch dit krachtig vooi waart sslre ven 
van Rotterdam's handel eischt daarom nog geen 
oogenblikkelyke tusachenkomst vnn naburen uit het 
zuiden eu van over de zee. 

Dat liet oorspronkelijk plan in de uitvoering minder 
gunstige uitkomsten gaf is wel jammer, vooral de 
groote belangen en de persoonlijke voldoeum»', die 
daarbij betrokken zijn; doch men diende loj dit alles 
steeds voornamelijk in het oog te houden, dal deon-
dei vver|M>lijke waterbouwkundige zaak eenigszins meer 
dau alledaagsche kennis vau nutuur en kunst ter 
behandeling eischt; en wanneer- dei gelijke werken 
ook ulceus anders uitvallen dan men verwachtte, 
dun nog ligt er eenige voldoening iu den moed »de 
l'avoir entrepris''. 

De tegenspoed daar heeft tenminste dit ten 
goede, dut de werkzaamheid van alle deskundigen 
voldoende geprikkeld is, om o. t. een gunstiger uil slag 
op hel verder pogen te doen verwachten. 

Inplaats van de internationale commissie, door 
Mercurius voorgesteld , komt het o. i . aannemelijker 
voor, dat vanwege het hootil vau het Waterstaats-
departement officieel auu ul de leden van zijn werk-
korps worde opgedragen, zoo zakelijk het maar kan, 
hunne meening omtrent de mogelijkheid tot voltooiing 
van den Rotterdamse hen waterweg nnar zee kenbaar 
le maken. W i l men de strekking van dit vooistel 
ruimer, dan zou eene prijsvraag vanwege hei Depar
tement van Waterstaat kunnen worden uitgeschreven. 

Dit alles zou o. i . kunnen geschieden nog vóór
aleer technische hulp van ' l buitenland wordt inge
roepen. 

Mercurius wordt door ons niet goed begrepen in 
zijn plan eu hij gelieve ons eens nader in te lichten: 
lo . hoe wil hij zijne uitlualsliii/en inrichten.' en 
hoeveel water zullen de deuren keeren bij gewoon 
IIVV. eu bij stormvloed van iM) M . f IIW.? 

•-!o. welken vorm zal het ingebogen eind van *2U0 M ' . 
le maken uan den Zuiddam, f'rkrijgen 

Dal door de ambtelijke verhouding, onze inge
nieurs van den Watersnuit tegenover elkander niet 
vrij zouden lijn in hunne m ling oral reut zaken van 
het vak, mogen wij auu Mercurius niet toegeven; 
onder dergelijkeii invloed zou het nlgouiivn belang 
der waterstaatssaken te veel lijden, om daaraan reent 
van bestaan le verleenen. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 26 Maart 1881. D E O P M E R K E R — Zaterdag 26 Maart 1881. 

Wij zijn minder iu rang dan ingenieur en toch 
•eggen wij. als \rije mannen iu betvrije Nederland, 
steeds ronduit onze meening, zonder hatelijk te wonlen. 

tl., 21 Maart 1881. J G. L* 

Berichten ea medednelin^en. 
B U I T E N L A N D . 

— Iu eene vergadering der commissie van de 
electrische tentoonstelling te Parijs werden de navol
gende hoofdpunten ter tafel gebracht • 

liet Paleis voor Industrie zal tloor alle concurree
rende Maatschappijen te /amen worden vellicht. Elke 
Maatschappij krijgt een gedeelte, om de volmaakt
heden ran haar systeem te toonen. Alleen voor dit 
doel wordt vereischt eeu stoom vermogen van acht
honderd paan lek nicht en vijftig kilometer geleid-
draad. 

De exjMisitie „al verdeeld zijn in MS kla sen, n l . : 
1. Voortbrengen van electiicitcit. 2. Overbrengen 
van electriciteit. 3. Meting van hoeveelheden elec
triciteit 4. Toepassingen in het maatschappelijk leven 
5. Werktuigen en toepassing op de industrie. 0. de-
schriften en geschiedenis der clectriciteit. 

De heer Siemens zal waarschijnlijk concessie krijgen, 
om den electrischen spoorweg langer dan de duur der 
tentoonstelling te exploiteeren, daar hij anders de 
kosten, op driemaal honderd duizend francs geraamd, 
bij lange na niet kan goedmaken. Siemens heeft 
ook concessie aangevraagd vooi een electrischen 
spoorweg naar het Hois ile Boulogne. 

— De octrooi-tentoonstelling te l-'ninkfort a/Muin 
belooft de Dnsseldorpsche tentoonstelling van verleden 
jaar te zullen overhellen. 

liet denkbeeld, om iedcren uitvinder of octrooi
houder instaat te stellen zijn geoctrooieerde voor-
werpen tentoon te stellen en gelegenheid te geven 
er voordeel ine»; te doen , heeft algemeene instemming 
gevonden. Verscheidene groote fabrieken uil België 
en Frankrijk zullen hare artikelen inzenden, en iu 
alle Europeescbe landen. maar vooral ook iu Amerika. 
wekt de tentoonstelling groote belangstelling. 

Met de voorbereidende werkzaamheden vordert men 
•roed. liet hoofdgebouw is reeds geheel ouder dak, 
en ook een aental bijgebouwen zijn al gereed. Dc 
badtcntoonstelling woidt in een afzonderlijk gebouw 
gehouden, "ok op het terrein der tiiinUiiiwtentoitn-
stelling, waaraan verscheidene groote Umnikweekers 
en bloemisten uit Nederland, Rusland, Oostenrijk, 
Zwitserland en Diiitschliuid deelnemen, is men reeds 
druk aan het werk. 

Er zal op het terrein een |>ost- en telegraafkan
toor ingericht worden. Voorts wonlen er concerten 
gegeven, een verloting gehouden, een tentoonstel-
Ungacourant uitgegeven enz. enz. 

B I N N E N L A N I». 
' s - G r a v e n h a g e . Door den < iouvenieurdeneruul 

van Nederlandsrh Oost Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

tijdelijk benoemd: tot opzichter 2e klasse bij den 
algcmeenen dienst en den aanleg van Staatsspoorwe
gen op .lava , L . van der Ploeg Jz. : 

ontheven- eervol, van de vervulling der In-trek
king van ingenieur, belast met het dadelijk U-heer 
en de leiding van het grond peil wezen in Neih-rliitidseh-
Indie, de hoofd ingenieur voor de mijnen, chef der 
afdeeling Mijnwezen , P. van Dijk. 

— Z. M . heeft den hoofdingenieur vau den Water
staat J . van der Toom benoemd tot ridder in tie 
orde van den Nederlandse hen Leeuw. 

— Door Z. M . zijn met I Apri l a. s. U-noem. 1: 
tot hoofdingenieur vun den Waterstaat der 2e klasse 
J , van der Vegt, A . J Brevet en J . M . F . Wellan, 
thans ingenieur le klasse, eerstgenoemde met hand
having vau het onbepaald vet lof hem hij koninklijk 
besluit van l 'J September 1874, no. l i , verleend; 
tot ingenieur van deu Waterstaat der Ie klasse, 
C. F . M . IL Schnebbelie, thans ingenieur der 2e 
klasse; tot ingenieur van tien Waterstaat der Me 
klasse. N . A . M . van den Thoorn eu 11. F. Beyer-
man, thans adspiranl-ingenieurs. 

— De Amxterdatnxche Courant vermeldt, tlat de 
Fransche Regeering aui het llaag-cbe Kabinet heeft 
medegedeeld een '.uitwerp van internationale overeen
komst, ter bescherming van den oindiistrieelen eigen
dom." Men weet dal zeventien Staten zich heblien 
doen vertegenvvo irdigeu i Nederland door den beer 
Verniers van der Loeffj ter Parijscbe conferentie, die 
van 4 tut 20 November 1*80 te Parijs gehouden 
werd, om een internationale unie tot die bescherming 
op te richten. Het thans door den minister Bar-
thélemy St.-llilaire gezonden ontwerp is het resul
taat van die conferentie Hij heeft de Neder Innd sche 
Regeering uitgenoodigd lu-t te onderzoeken en aau dc 
Kamers voor tt! leggen, teneinde bel later in eeu 
definitief traktaat kunne veranderd worden. De rege
ling betreft brevetten van uitvinding en fabrieksmerken. 

— Bij de Regeering is in onderzoek een aanvraag 
van de Hollandsche S|«xirweginaalsehappij om con
cessie, tol lu-t aanleggen en exploiteeren van een 
Stoomtram van bet station iu Deu Haag naar Sehe
veningen en het Badhuis De lijn moet zich in eeu 
zuidwestelijke richting om de stad heen huigen langs 
de nieuwe gasfabriek, dour tie duinen langs Seheve
ningen gaan, en daar langs de Naald, het hotel 
Raurh enz. nan tie zeezijde toi aau het hadhuis loo-
pen. Dichtbij tien Loosdiiinscheweg zal een gelegen
heid worden gemaakt om de goederen eu vruchten, 
die per schuit uit het West land worden aangevoerd, 
te laden De Maatschappij rekent erop. dien weg 
in den zomer van 1 XX'Ï te kunnen evploiteeien. 

A m s t e r d a m . Op het adres viin Krom Si Co. 
en P. Liingevold Pro., waarbij zij kennis geven vnn hun 
voornemen om hiertersiede eeu of meer stoouioimii-
buesen voor gewone wegen in exploitatie te brengen, 
en verzoeken in kennis te worden gesteld mei do 
In-palingen, die voor dat middel van vervoer moeten 
worden nageleefd, is door Burgemeester en Wethou
der, advies aau den Baad uitgebracht. 

Zij wijzen erop, dat art. 11 der nieuwe wet op 
de vervoermiddelen het vervoer kinnen de gemeente 
uitsluit vau bare bepaungen, soodat volgens art. 811 

tier Algemeene Politieverordening toestemming vnn 
Burgemeester en Wethouders noodig blijft. Die toe
stemming moet het (Jemeetitehestuur ontraden, onulnt 
zulk een omnibus met 15 a 20 passagiers ongeveer 
9000 K O . zal wegen, een gewicht waartegen geen 

I onzer houten of ijzeren bruggen bestand is, zonder 
, versterking over de geheele breedte, daar de omni-
i bus niet steeds een bepaald spoor kan volgen; even-
' min is de bestrating met klinkers ertegen bestand. 
1 — De Burgemeester, tic Wethouder Bergsma en 

«•enige leden van den Raad zijn uaar Gent gereisd, 
om daar de ]wis gereedgekomen nieuwe gemeentelijke 
gasfabriek in «ogenschouw te nemen, tlie gebouwd 
is onder voorwaarden en omstandigheden, van het 
hoogste gewicht bij de beoordeel ing van tie nog bij 
het Dagelijkscli Bestuur hangende gastpiaestio. 

— Naar men meldt, is ter voorbeteiding der werk-
zaaiiihedeii tot versterking van het Noonl/eckanaal eene 
overeenkomst gesloten tusschen het Pe|>aclement van 
Oorlog en de Amstenlauisehe Bullastmuatscliappij. 

— Het ondersoek van B. en W. omtrent de aim vraag 
om terreinen achter bet Rijksmuseum voor de al
gemeen koloniale en uitvoei handel-ieiilooiistelliiig, 
heeft de volgende uitkomsten gegeven : 

dat de Niilerlandsrhe Regeering geen geldelijken 
steun zal verleenen, maar haar medewerking heeft 
beloofd, zoowel als tusrchenpersoon langs diploinatie-
ken weg bij de buitenlandsche Mogendheden, als door 
zelve in te zenden; 

tlat voor tie tentoonstelling, als linancieele onder
neming, een Belgische firma als pachter sal optre
den, die, met lieschikking over het geheele terrein, 
de gebouwen opricht en al de voor- en nadeelen op 
zich neemt, volgens een Cahier de Charges en onder 
controle der Commissie van ui tvoei ï ig , liehoudens 
een bijdrage van ƒ 125,000; 

dat tie gevraagde Museum terreinen. groot 20 
hektare, grootendeels noodig worden geacht en de 
door B. en W . mede aangebodene bij de \ \ illeins-
poorl ongeschikt zijn bevonden. Voor het welslagen 
moeten tenminste 5000 inzenders meedoen; daartoe 
is een gebouw van tenminste ti'/, hektare ( ' / 3 van 
Weenen 1873, " 4 van Parijs 1878 eu evenveel als 
Brussel 1880) noodig, behalve de ruimte voor plant
soenen eu bijgebouwen, een ruimte, die bij de vroegere 
tentoonstellingen zeer ongelijk was . maar waarvoor 
het comité de Museumterrnineii wenscht, omdat, 
zoonoodig, ook van het Vondelpark en aangrenzende 
weilanden kan gebruik worden gemaakt. 

De vraag of er behoefte In-staat aan zulk een ten
toonstelling, meenen B. en W. aan de ondernemers 
ter beantwoording te moeten laten. Maar of de ge
meente voor ongeveer S jaar de beschikking mag 
afstaan van terreinen, die 3 millioen van aankoop 
en inlichting heblien gekost, dit achten zij moeilijk 
te beantwoorden. Slechts enkele kategorien van ne
ringdoenden zullen er rechtstreeks voordeel van heb
lien, de indirecte voordeelen voor een groot deel der 
burgerij zijn moeilijk te berekenen. Maar al is een 
deel der gronden binnen korter of langer tijd te 
gelde te maken, een groot deel zal eerst zijne volle 
waanle krijgen als het Museum gereed is , en met 
dat tijdstip zal tie opening tier tentoonstelling samen
vallen. De onderhandelingen met twee groepen van 
jiersoneii, tlie de Miisi-iiinterreinen en bloc wilden 
aankoopen, zullen volgens B. eu W . geen gevolg 
hebben en de tijdelijke afstand van een groot deel 
zal, volgens hen, zonder te groote ouoiïering kunnen 
geschieden. 

De hoofdvraag is of de tentoonstelling zalslagen. 
cn tlit hangt grootendeels af van de medewerking 
van onze Regeering en die van andere koloniale Sta
ten. Onze Regeering heeft wel geen geldelijken 
steun, maar toch medewerking toegezegd; wordt 
ook die van andere verkregen, kan de zaak »zou-
doende een karakter verkrijgen, ovei-eensteminende 
met de waardigheid van een der oudste koloniale 
natiën , en mag men op grond daarvan van de on
derneming verwachten, dat zij voor Nedei land ge-
wensclit is, dun mag, naar de meening van B. eu 
W . , het aan de hoofdstad gevraagde offer worden 
gebracht." 

Zij stellen dus voor, het verzoek in te willigen 
om lieschikking over de terreinen bezuiden het Mu
seumgebouw onder een achttal voorwaarden: 

l o . dat binnen 0 maanden blijke vau deelneming 
zoo van de Nederlandsche Regeering als van ten
minste twee koloniale mogendheden; 

2o. dat B. en W . nader het tijdstip der beschik
baarstelling vaststellen , en dat tie teruggaaf binnen 
0 maanden na de sluiting tier tentoonstelling plaats 
nebbej 

'.io. tlat lerreinsveraiideriiigen door B. en W. wor
den goedgekeurd en tie teruggaaf' in den vroegeren 
staal worde verzekerd door het storten eener waar
borgsom ; 

4o. dnt een gemachtigde van B. eu W recht 
hebbe alle vergaderingen bij te wonen en alle stuk
ken in te zien; 

5o. dat tie lie|ialingen van plaatselijke verordenin
gen, bestaande of nog uit te vaardigen, voor de 
onderneming van kracht zijn; 

Go. dat de buitengewone kosten voor orde en vei
ligheid en voor toegangswegen enz. aan de gemeente 
worden vergoed; 

7o. dat. als de tentoonstelling niet doorgaat of 
eerder wonlt gesloten, de terreinen wonlen terug
gegeven in een door B. «n W . te bepalen t i jd, on
der verbeurte van de waarborgsom, en 

8u. dat, zoo dit iu verhand met de tentoonstelling 
noodig mocht z i jn , B. en W. zonder vergoeding over 
een deel van het leri-ein mogen beschikken, na over
leg met het centrnal-comité. 

A m s t e r d a m . Boor den eerstaanwezend inge
nieur bij tie Staatsspoorwegen alhier , daartoe gemach
tigd door deu Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid, is tot Burgemeester en Wethouders het 
verzoek gericht, aan deu Raad machtiging te vragen, 
om voor de fundeering vnu het te bouwen rentraal-
|iersonen-stntion in het 0|ieiiliaveiifront af te wijken 
van de bc|ialiiig vun art. 530, alinea 3, der Algemeene 
Politic-verordening , en toe te staan, dut de vloer dier 
fundeering worde gelegd op 0.30 M . onder A . P . , 
intttede van 0.80 M . onder A . P . 

l ie t cijfer, dut het aangehaalde artikel der Ver
ordening aangeeft, is vastgesteld vóór de afsluiting 
van het IJ voor Amsterdam. Nu echter dc feitelijke 
toestand veranderd is eu het IJ een kanaal is ge
worden met een normaal i»-ii van 0.50 M . onder 
A . P . , een peil dat vermoedelijk tot 0.30 M . onder 
A . P . gehmchl zal worden, kan zonder bezwaar in 
het algemeen eene hoogere ligging der vloeren vau 
dc fiindeeringen wonlen aangenomen. 

Teneinde hierin te voorzien en tevens gedeeltelijk 
' tegemoet te komen aan rlen wensch van den eerst-

aanwezenden ingenieur, stellen Burgemeester en 
Wethouders voor, bet U-doelde art. 5110, alinea 3 , 

• der Algemeene Politie-verordening in dier voege te 
i wijzigen, dat de hoogste ligging van den bovenkant 

der houten fundeeiingen worde vastgesteld op min-
' stans 0.50 M . onder A . P . 

— liet Bestuur der Maatschappij lot Bevordering 
der Bouwkunst heeft aan de leden bij circulaire ken
nis gegeven, tlat het zijn voorstel tot aankoop van 
het Musée Louis XV als maatschapjielijk gebouw 
intrekt, aangezien het gebleken is dat het meereti-
deel der ufdeeliiigen en in hel bijzonder die te Am
sterdam, op welken steun het Bestuur uit denaard 
tier zaak meende het meest te mogen rekenen, tegen 
het voorstel zijn gestemd. Wij juichen dit besluit 
toe, daar ook naar onze meening het regelen der 
verschillende werkzaamheden en het nakomen dei-
bij de wet voorgeschreven verplichtingen nau den 
aankoop van een gebouw dienen vooraf te gaan, en 
de gegevens vooralsnog ontbreken om eene nauw
keurige raming der daaraan verbonden kosten te 
makeu. 

U t r e c h t . Door 21 steenfabrikanten in de provin
cie Utrecht is een adres aan den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid ingericht. Naar aanleiding 
van hetgeen iu het voorloopig verslag over de Staats
begrooting voor 1881 en het Regeeriiigsaiitwoortl over 
het gebruik van Duitsche stee.ien VOOT metsel- en 
straatwerken is gezegd, wijzen de adressanten op 
het ongunstig specifiek gewicht dier steenen eu op 
de redenen tegen eene vergroot ing van tien steeitvorm. 
Moge het al waar zijn, gelijk in de Memorie van 
Beantwoording gezegd wordt, dal niet de aannemer, 
maar het Rijk van bet gebruik dezer goedkoops maar 
inferieure Duitsche steenen profiteert, dan nog geklo
ven adressanten, dat hier een zuinigheid woidt in
gevoerd, die de wijsheid bedriegt. Zij ineeneii dus 
het gebruik van inlandsche steenen voor de Rijkswer
ken le mogen vooi-sloau en verzoeken herstelling van 
de vroegere bepaling, in tie algemeene voorwaarden 
van 's Rijks Waterstaat, dat tie steen voor Rijkswer
ken moet zijn van Nederlundscheii oorsprong. 

G o u d a . De termijn, binnen welken de heer A . 
Kaptiju te Woerden iu b moet verklaren omtienL 
tie aunvtianliiig der concessie tot aanleg en exploitatie 
van een stoomtramweg tusschen hier en Bodegraven, 
is tloor den Raad tot 10 Juni e. k. verlengd. 

G o r i n c h e m . De commissie van beoordeeling der 
antwoorden, up dc door dc (iroote Sociëteit uitgeschre
ven prijsvraag voor het bouwen van een nieuw socie-
teitsgebouw, heeft tien prijs toegekend aan het ont
werp van den heer J . M o l l , arc hi te t te Hengeloo 
(Overijsel.) 

G o e s . In Juni zal alhier een tentoonstelling van 
schilderijen vun levende meesters gehouden worden. 

B l o e m e n d a a l Tot gemeente-architect is be
noemd de heer II. M. Buijen van Weelderen, ar
chitect te H a a r l e m / fff _ 

Het Bestuur van het waterschap van den judder 
van Oijen (Noord-Biahaut) heeft aan de Tweede 
Kamer een adres gezonden en hare bemiddeling in
geroepen, opdat de door haar toegestane, maar tloor 
de Eerste Kamer verworpen, subsidie aan dat water
schap alsnog worde verleend. 

tankomlijringeii van Aaniifsifilin^n. 
Haan4i.ff, S*l Maart. 

Olilrl rn te 11 lire 11, door liet gemeentebestuur van 
Ctingenideel; het bestmten van een gedeelte grintweg, 
aldaar, lang M . bet verstraten en verbreeden van een 
gedeelte strut weg te Terhome, lang Ml M.. in 2 pen-. 

K e u d u m , te 11 uren. op het gemeentehuis: lo. bet 
vernieliwen der kap van den toren te Molkwerum. SO, 
lu-t verliouwen van hel vvaehtbnisje le Knuduui en hel 
maken van eeu boekenkast iu bet gemeentehuis. 

iBMleSOHMH . te 1'.' uren. tJOOT burg. OU weth.: liet 
rioleereu en bestraten van een gedeelte van de Jucnb-
van-lauinepstruat en daara.insluiten.Ie dvvai-sstraten. 

(•r.nlnjrri,. te 12 uren. door burg. en weth.: het af
breken van den bestaanden- en bet bouwen van eeu 
nieuwen steenen duiker in de lier insloot van den afsluit
dijk Zoutkainp-Nittershnck. 

Harlingen, le 12 uren, door bet ge meen tellest.: hel 
leveren van houtwaren ged. '81. 

Vm«<i rduni , te 11 .. uren. door de Boll. IJzeren—poor-
wegmaatschappy, in Hel Vosje: lo. verf- en leerwerken 
langs den Ooster- en den Nederl.-West f. spoorweg, iu 5 
perc. Itaining f4120; Ho. bet verdie|ien, verbreeden en 
Schoonmaken vau U-riiislimten en greppels, eenig talud-
werk, herstellen van rijstninen. planten van wïlgestekkeu 
en U-zaaien van taluds langs deu Oosterspoorweg Amers
foort—Zul feu en langs deu N.-YV. Spoorweg Zul feu 
Winterswijk, in 2 pere. Raming ƒ1750. 

Hlnse, te :S uren. door I.. Nteiivvenliiiijse tiz., in het 
gemeen teli ti is: liet houwen van eene nieuwe graanschuur 
en varkenshok. Aanw. te 2 ureu. 

f.ranln*en, 'savouds ti uren. door de architecten K. 
en 11. Hoekzema. in De Zoutkamp: het DOUWOn van 2 
hurgerbehiiizingen huiten de voormalige Hoteringepoort. 

IHifdxK. SS) Haart. 
Kei-werd . 's in.irg. 0 uren. door liet gemeentebestuur 

van Kerwenleradeel: OS levering van 800 stère grint en 
160 stère harde puin. 

Vllaalncen. te l l uren. In het hoofdwachthuis: het 
éénjarig onderhoud van lo. de werken en geitouwen enz. 
te Vlissingen en te Hammekens. 2«. de kazerne geitouwen 
enz. te Middelburg. 

t r n h r m , te 1 uur. d.-ir den hingemeester: lo.de 
levering en het plaatsen van pot- sierplanten; 2n. het 
verin-teren eu onderhouden der wegen, singels, pleinen eu 
voetpaden, ged. 1 jaar. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van wa
terstaat enz., aau het gclmuw van bet prov. hettiiur 
• voltooiing van de verbetering der noonler zeewering 
te Haihiigen. Kaming ƒ5100. 

Utrecht, te 2 ureu. door de maatsehappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan liet centraalbureau: ten behoeve 
van hot Vernieuwingsfonds: het leveren van stalen spoor
staven, stalen ISSCh- BS eindpluteii ijzeren haak- SU 
schroefbouten, voor de Staatsspoorwegen, in 2 perc. 

Utrecht, te 2 tin-n, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraal tuin-au, ten behoeve 
van het Vernieuwingsfonds; het leveren van stalen spoor
staven, voor den spoorweg I .ml, Limburg. 

«•emerl, te 2 uren, door de lirma J. T. Pruisen, by'A. 
Corsten*: het bouwen eener stoomweverij en annexe ge

houwen, ter grootte van i>. m 1900 M*. Inl. bij deu 
architect M. Di-ecsen, te Helmond. Aanw. te 11 uren. 

Kleinemeer. te " uien. door de Worklifdfii-bouwver-
eeniging Ile Nijverheid, bij F. N . I",roem-veld ; het afbreken 
van 5 oude- eu het bouwen van 10 nieuwe woningen. 

Ulrerht, door de Nederl. Rijnspmrweginautschuppii: 
het maken van eene loioninlievciiieuu-e op lu-t Centraal
station le Amsterdam. Aanw. 21 Maarl. te 11 uren. 

WaennSa*-, 30 Hiiarl. 
Deventer, te 10 uren. door het gei iitebestuiir: lo, 

de levering van 400,000 straatklinkers; 2o. i.lem vau 
70.000 Om t U-keien. 

HelleveeNlulH, le 10 uren. in kamer A ld vau kazerne 
no. t : het vernieuwen en herstellen van bruggen, vloed-
deuren . >n bonten afluitkwds aldaar. Raining ƒ «900. 

'«-Hage. te 11 uren, door het uiiuisterie vau waterst. 
euz.: bi. het maken vau 2 dwarskribben onder de ge
meente Buis,'!. (Gelderland), langs .len linkeroever van 
d.-u Ni-der-Rijn. tusschen de kil I.-naaien 17 en 18. 
Raming M760: 2o. het verrichten van baggerwerk tot 
verbetering vau de vaargeul in den (i.d.|ersche-|.lsel, tus
schen het Kateiveer eu Zulk (Overijsel), tusschen d.-kilo-
ineterraaien 101 eu 105. Riming /'0.6U per \l\ 

Hu/, en b u r g , te 11 uren. door burg. eu weth: .Ie leve
ring van 140 stère grint en 2."i stén- gritzand. 

amMereatn. te l i ' , uren. door regenten van bet R. 
K. Oude armenkantoor en van St .-Jakob, iu d'tieelvinck : 
bet bouwen van 2 vleugelgehoiiweii aan het bestaande 
gebouw, iu de l'latitlge-Mid.lellaaii. lui hij deu arcbitecl 
I'. F. Laarman. Aanw. 26 Maart, te 11 ureu. 

HellevaelaluU. te 11'/, uren, door den comm. der 
marine: het maken van eeu pnivo*wtgebouw met 11 cellen, 
eu het vernieuwen van den zuidelijken vleugel der tou-
iienstelluig op 's Itijks marinewerf aldaar. 

Haarlem, te 12 uren. in het Noord hollandsch Kntïle-
hnis: het houwen van eene boerderij eu arbeiderswonin
gen aan de llooldvaart. hij den Lisserwcg, te Haarlem
mermeer. Inl. hij deu architect .1. Ituvit. te Haarlemmer r. 

'•-Hage, te 12 uren. tloor het ministerie van watei>t. 
enz., ten dienste der St,iatss|H^orw-egeu: het maken van 
wachters won ingen van deu s|>ooi-wog Oorinchem—(ielder-
inalseii. Bammg ƒ 87.500. 

Leeuwarden, te i " , ureu. ten gemeentehuize: de 
levering vau 51.000 I Ie Iteii-Aliitikeieii en 2m> verhand-
keien, of wel 51.000 keele en 2000 verband Faucotival-
keieii. alsmede van 200,000 Waalstraat klinkers. 

OuSewalcr, te l uur, door het gemeentebestuur; lo. 
bet vernieuwen van een gedeelte straat en kaaimuur: 
2o, het repareeren van den toren: So. hel maken en stel
len eener afrastering, in It perc. Raming /'44O0. 

MlSdeUlum, te 6 uren. door S. Roóda. bij N. van 
Lacum: eenige vertiininering aan de bestaande boerdery. 

Mrppel. te 7 men. door N. Hemsons. bn Van Dijk: 
het bouwen Villi een winkelhuis. Aauw. te 11 I uren. 

Ilanderdaff, 31 Maart. 
directiegebouw der 
hei ligdhedeii. in 

- (hhl-Molen: het 
Ie Naarden. Ha-

van de kazeruegeliouweii enz. aldaar. 
liden. Raining 

van Weesp tol 

«tuslerdam, te 11 ure 
marine: de levering vau verschillende 
48 perceelen. 

Kaarden, te II uren, in de kazer 
éénjarig onderhoud [o. van de werkei 
ining ƒ5250: 
llaiuing /'2720; So, van de Werkei 
fSttO; 40. van de werken langs de 
Maarseveen. Itaining ƒ:1500. 

VïeMuaud. Ie 11 Oren, door K. Snel: het houwen van 
een koffiehuis, kolfbaan en doornjstal. bil. I.ij den Umw-
meester C. N. Vlaming, te Schagen. Aanw. 28 Maart, ti
l t uren. 

Lelden, I.- 12 uren. door burg. en weth.: het verrich
ten van diepwei-ken iu de stadsgrachten. 

Wat erg randmeer, ie 12 uren, door de directie der 
iiaaiulonzc vennootschap tïooische Sto.iuitr.iui. iu h.-t ge
meentehuis: het mak Ier gohoiiw.-ii v.mr Uoiiintieven-
en uituig-reiiiiseu. kantoren, woning euz. op een terrein 
aan den Middelweg, aldaar. 

'H-llag-e, te 1 uur. door het ministerie van justitie: 
het leveren van verschillende materialen en benodigd
heden ten In-hoeve vau de gevangenissen en de Rijksge-
siichten Ommerschans eu Veenhuizen. 

Vriili.-in te 1 uur. ten kantore der gei neen U-gasfabriek : 
lo. het verven van de gebouwen eti de woningen op het 
terrein der fabriek. Aanw. 2li Maart, te 10 uren; 2o. het 
verven van de gaslantaarns t candelabres. brackets en 
verder to.•behooren. in de gemeente en op het terrein der 
fabriek. 

Utrecht, t.' 2 uren. door de maalschappij tot expl. 
van Staa(ssp,Mir wegen . aau het cent raai bureau ; het leg
gen eeuer tweede sp-iorhaau op het gedeelte van den 
spoorweg van Roseudaul naar de K.-lgi-cbe grenzen, ten 
behoeve van den spoorweg Zwaluw.- -Ksscheu. 

Haarlem, te 2';, uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aau h.-t gebouw vau het pmv. best.: het 
wegruimen vau een wrak in de haven vau Terschelling. 

VrUSaff. • SMTH. 
11 uren. in Tivoli; het é 
i kazeriiegeboiiwen enz. 

•njang on.lei houd 
te Helder en op 

Helder . 
.Ier werken 
Tessel. 

Twlak. le 11 men. door het gemeentebestuur: liet 
amoveeren cener woning en het bouwen van e.-ne nieuwe 
school met woning in .lie gemeente. Inl. hij A. T. van 
Wijngaarden, stadsarchitect, Ie Me.l blik. 

•Lamertk , te 11 uren, door bel bestuur vau hel wa
terschap Kaïn.-rik Teylingens. in het gemeentehuis i het 
onderhouden der gebouwen en verdere inrichtingen van 
het stoomwerktuig op genoemd wateischap. alsmede de 
overige eigendommen van het waterschap, voor fi jaren. 
Iul. hij d.-u atvhitivt N. A. Svvaiieiihurg, t • Woerden. 
Aanw."M Maart, te 10 uren. 

H l l l e n i H l a d , le 11 uren, in de Oranjesocièteil: lo. 
het iVnjarig onderhoud der werken; 2o. idem vau de 
kazernegehouweii aldaar. 

Arnhem, le 12 uren. door het ministerie vau water
staat euz., aan het gebouw vau het prov, bestuur: het 
bouwen van eene wachtei-swoning on de terp bij de 
Vaassensche schutsluis op het Ajieldooriische kanaal. 
Ituniiig - i.-'o 

/v* ui Ie. te 12 uren, door het prov. bestuur: eenige 
hei-stellingen aan de keersluis np .te Deilein-vaart bij .len 
Lutterkerkdijk. Aauw, Sl Maart, te 12 uren. Kaming 

ƒ S770. 
Crea lnaen . te 12 uren. door het prov. bestuur: |,ot 

makeu van eeu vak beschoeiing en het herstellen van 
iiaalbeheiingen aau bet kanaal van Immiugen nuarStroo-
IKIS, te Hoogkerk, ltd. bij den prov. hoofdingenieur eu 
.l.-u opzichter II. bootsman, te Zuidhorn. 

^IJniFffen, ilo.ii- de architecten tiiesing en Semm.-link : 
bet bouwen vau een woonhuis aau de Molenstraat, aldaar. 

Z.ui-nl . i t : . S a p r i l . 
Hellev«et*lulH. t.- II ureu. door burg. en weth.: het 

Imuwen van eene hiilpseho.il; het gish-eltelijk amoveeren 
der school voor gewoon I.. (>.: het bijhouwen van 2 lu-
kalen beueilen.tau . alsmede van fi lokalen op die seho.il. m 

te richten tot 2 scholen voor L. O., teeken-en gymnastiek
zalen, met hijleveriiig van schoobneuU-len. kachels enz. 

Zwalle , te 12 uren. in het • i I- n : het éénjarig on
derhoud lo. der k.'zernc eli andere gehouwen en Werken 
te Zwolle. Raming f *(H~t; 2o. van de gewone w.-rken in 
de legerplaats le Oldebroek. Itaining ƒ 1100. 

Hiundert, t<- 2 uren. door de rentmeester vau het 
rentambt Niervaart, teu rsadhnifO' hel doen van ver-
nieuw ingen eti herstellingen San onderscheidene gebouwen 
onder Klundert. 

HeaMalaat, te 4 uren. tu de directiekeet van den 
lloofdplaatpilder: het maken van 13S2 M. lengte keilie-
strating en 110 M. lengte grintweg. Inl. bij den water
bouwkundig ambtenaar J. Koorenian .loliz. 

Maandag, 4 April. 
Makkum. te 11 uren. door hel dykshestuur van W'on-

STSdseh Zuiderzee.fiijken, iu Be PrUM: hel maken vun 
hei- eu kistwerken aau de zeewering. 

«- l iane, te ID' , uren. door het ministerie van water
staat enz., aau bet gebouw van het prov. bestuur: lo. het 
gedeeltelijk vernieuwen .Ier aan vaar hoofden aan de l i . i -
veiischebrug over het kanaal door Vonrtie eu het aan
brengen van vvryfgoriling aan de westzijde der door-
vaartopening. Aanw. S0 Maarl. Raining ƒ5240: 2o, liet 
bezinken eu bestorten van den Oudelandscheti zeedijk op 
(ioeiJerei'de. Aauw. in de week voor de besteding. Ra
ming ƒ106.170. 

Miir.ln-, lil . te 12 uren. in het raadhui-*: lu-t uittrek
ken van oude- eu het leveren en inheien vau nieuwe 
pslan, eu het doen van eenige herstellingen en vernieu

wingen aan wal beschoeiingen en aanlegplaatsen iu de 
havens en langs de rivier binnen de gemeente, uu-t de 
levering der materialen. Aanw. Sl Maart, te 11 uii-ii. 

Ilaarn, te I uur. iu de Doele: lu-t éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen enz. te Hoorn, 

Jaarmela . te 2 ureu. .loor.Iijkgru.ifeu hoogl mraden 
van deu Lekdijk-li lendams, tn liet dükshiiia : lo ver
schillende aardewerken aau deu Lekdijk-B dendams. 
Raming ƒ U.OIM): 2*». lu-t herstellen van winlei schade aan 
het biiiteiitalu.l van den dijk: So. de levering van grint. 
Inl. bij den kameraar van h.-t hoogl mraadschap, te 
Jaarsveld. 

Ili'iilïflii» l l i . l , te 4 uren, door Wed. A. Poessi Zn., 
bij Kleiberg: het bouwen vau een WOOD- en winkelhuis, 
spekslagerij enz. 

Ilin.d.-iit. a April. 
UI recht , te 10 uren. iu het gelmiiw voor h en W.. 

het tV'ujang oiulerjiiiuil vau de lo. kazernegeImuwen. en/, 
te Utrecht: 2o. werken te Utrecht en omliggende forten: 
So, w.-tkeii in de stelling van llonswijk en te Vreeswijk; 
4a. werken le Wiik-hij-Huutsl.de en vandaar tot Oiiijk. 

Maamrli-lil. ti- 10 ureu. op het bureau der genie: het 
eenjarig onderhoud van de kazen tegi-h. ui wei i enz aldaar. 

\ 'LiII . -n. te 11 uren. d.rnr het liesluur der pokterS, iu In-I 
Zwijnshoofd: het onderhoud der molens eu andere kunst
werken in de polders 111 u-udaal. Autetia en Itolgarijen. 
ged. 6 jaren, iu S peiv., doarnti gecomhi nl. 

Utrecht, te 12 uren. in liet llaag-cbe Koffiehuis: het 
amoveeren van een huis op de I lu.legrachl hij de Itakker-
brug. en wederopbouwen vau een winkelhuis, voor lirma 
De (lri|s en Van Rooi jeu. aldaar. Inl. bij den aivhitect 
\V. J. van Vngelimel. aldaar. Aanw. :«l Maart. l.-lOurei. 

LrruwarSen. te I uur. duor het uiiuisterie van wa
terstaat enz., aau het gebouw vau h.-t prov. best,: lo. 
de vernieuwing van brug no. 12. nabij het «Huis Ter 
Noord", iu 's Rijks trek weg lungs het kanaal Dokkum — 
Stroobos. Aanw! :t(l Maait en 1 April. Itaining ƒ5200: 
2o. de vernieuwing der Rietveldsbrug, nabij Ibirdegatijp. 
in 's Rijks-grooten weg Leeuwarden ('ruilingen. Aauw. 
S0 Maart en 1 April. Raming /'fi500. 

Wiieii-ii..- i» tprll. 
Iloii itniml te 10 ureu, op het bureau der genie: het 

éénjarig onderhond van de kazenieg.-tt.uiwen. aldaar. 
' •-Huge, le II uren, door het ministerie van waterst. 

enz.: de uitvoering van werken tot verbetering v.m de 
Boven-Maas in de geioe.-iit.-ii Obhicht en Papeiilmveii. 
tusschen de kiloineternitiieil SU en 40. Aanw. 2 April. 
Raming ƒ 11,CiOO. 

'ft-llafEc, te 12 uren. door het miuisierie van water
staat en/... ten dienste der Staatss; mor wogen: het onder
houden vau eeuige werken van- eu hij deu Staat ssi mor weg 
te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwe
diep—Amsterdam. Inl. bij deu ccrstaamv.-iugeiiii-ur te 
Amsterdam. Aauw. 20 en SU Maart, te 11 uren. Ranting 

ƒ 9700. 
Itiil**\t iir.i te 12 ureu. ten raadhuizc : het verven vau 

het post- en telegraafkantoor, van buiten en gedeeltelijk 
van binnen. 

nendrrdtif . * April. 
Haarlem: de bouw van 7 woonhuizen aan den Schot er

st mat weg. Inl. Zijlvest 45. 
T,MI>/I)I tonder Sou.leli. bij Ikiuwhtiis; het maken van 

paal-, aard- eu kapwerkeit. kistiiilliiig.il en bet leveren 
van zinksteen enz. aan Zeven-tirietenijen-en-Slail-Sl.mten. 

VrIJriaff. n April'. 
Z»iinislitï . le '.I Uren, doorbuig, en Weth.: bet bouwen 

van eeiK- school eu .uideiwij/eis.woning le Othetle. Aanw. 
1 en 5 April, te U uren. 

Mlddelhurrc, te 10 ureu. door het Uiiuisterie van wa
terstaat en/., aau het gel JOUW van het prov. U-stuur; 
het Verdiepen van eenige gedeelten van bet kanaal door 
Zllid-lt'-Vi-latl.l. 

•ud-en-Nleuw-SiaHtel . te 1) men. door het gemeen
tebestuur: hel Imuwen eener school uu-t ameublement, 
eenige veranderingen eu vernieuwingen aan de onderwii-
zersvvoning te Slainpersgat. Inl. hij den trchitect F. A. 
II. van der Vaart, te Oud-dastel. Aanw. 4 April, te tO 
uren. 

\ \ i I IrniMinl te 12 lltl-ll, d.mr de ciiiuiiussie van hel 
wuteisjchap De lluigetihil. in De llimp: lo. U-I leveren en 
stellen van een stimiuwerkliiig. uu-t si.Miinketels. scheprad 
enz.: 2*1. hel maken van de gebouwen, den sclumrsteeu. 
steen kolenloods enz., voor de >I-IH_ van het suit I ge
noemde. Inl. bij den architect J. Paul, le Zevenhuizen. 
Aanw. Sl Maarl. te 12 ureu, 

7.alerdajr. tl April. 
VY«l*eerdeii. le 10 uren. bij J. F. Adriaaiisens: de 

gewone eu buitengewone onderhoudswerken aan de wa
terkeering van hel waterschap Walsoorden; hel leveren eu 
verwerken van 7517 geereo-oteenle deunen |iorkoeu|>a!cti; 
hel geheel ver uwen vau SOtK) M* vvinteriiiat. lOO'l M» 
zoiiiermat en 2(H1 M ryslteslag met vlechttiiiueti: hel 
leveren van wintel matei i.il.n euz. Aanw 2 eti 5 April. 
te 10 uren. 

Iletrnler. le 11 ureu. op h.-t bureau van deu hoofd
opzichter van li» lilicatii-u : lo. het éénjarig onderhoud der 
ka/eniegidiouw.-n enz.. 2 ne huiteiiverving vau kazer
negebouweu en/, le Deventer. 

lli-rgeii-Hp-Xeum . t<- I uur. tui raadhuize: de leve
ring ran 14'J.ooo grès-keien. 

Weerden, te I uur, in de infirinerie: het éénjarig 
onderhoud der werken en k.i/eruegelmuwen euz. le Woor
den en te Wi.'iikei-schtuis. 

Hen liiim te 2 uren. door h.-t gei nteliestuur: lo. 
het Imuwen v.m eene school voor 28H leerlingen, met on
derwijzerswouing. ameublement enz. te Deu Mam: go. het 
boliWi-n van reue ..iiil.-rwi|/.-i's\vo|iiu- te VrooiushiHip. Inl. 
bij den anliit.H-t II. W'éssti-a Jr.. te 's-llage. Aanw. 8 
April, le 12 uren. 

Maandag, II April. 
AiiiHlerdnni. te 1'/, uren. iu Het Vosje: lo. het met

sel-, vimg-, pleister- eu straatwerk, niet bijkomende 
werken, Óp den Hnllandscheii sjmorweg Amstenlam— 
Roiierdain. in 4 jieiv. Ruiling ƒ6:100; 2n. de timmer
werken, mei bijkomende werken, np doniollllsiisniiisiitig. 
in 4 pen*. Raming ƒ1:1.200: Sn. de levering ged. 'Hl van 
het voor 'inilerhoii.l li.-noodigde timmerhout op velschil
lende stations vau •)•-•• llollandschen- en den Ooster-

' Mi.lil. llinii: te l ' / t men, tloor burg. en weth.: h.-t 
leveren van MUKK1 t-iienaslkeien, zg. Ge soort, 

Aniilerdam , op het bureau .l.-r Maalsch. tot droog
making van het zuidelijk deel .l.-r Lcginivrplassen: het 
maken der ringdijken, ter gezamenlijke lengte van 11.754 
M. Inl. op hel hun der Maatschappij en hij .1. G, vau 
llatliitn, le Sliedrechl. Aauw. van 4 - 0 April. 

11 i II Nd M K , IS April. 
fKrrrtruldf-nbrrjr . Ie 10 uren. in het Holel-lioiniuers: 

liet éénjarig onderhoud van de werken en ka/.ornogcitou
wen, aldaar. 

Leruwardrn, te 1 uur. dour het ministerie van wa
terstaat euz.. aau het gebouw van het prov. bestuurt bi, 
het éénjarig onderhoud vau de Rijks-haven-en wewerken 
te Harlingen. in 2 |ierr. Hauiiug resn.: / 31.150 en /17tX); 
2o. het herstellen van it-u giileelte van het oostelijke 
kanaalItoonl der nieuwe Muuuikezijlsterriit. n.ihtj Zout
kamp. Ruiling ƒ2600. Aanw. vau beide fi eu 8 Ajiril 

Utrecht, te 2 uren, d.mr de maatsch. tel expl. van 
Staatsspoorwegen, aau het centraalbureau : lo. het maken 
vau eeue kei best rati ng op deu toegangsweg naar het 
station Roseudaul. met hij hein torende werken. Aanw. 31 
Maart te II uren: 2o. het leggen der tweede spoorbaan 
tusschen de stations Helenaveen en Eindhoven, het wijzi
gen en uitbreiden vau sporen en wissels op de stations 
Bel.-naveeii. Detune. Bel I. Ntienen en Eindhoven, inet 
inbegrip van bet leveren eti verwerken van ballast eu lu-t 
verrichten van daarmee in verband staande werken, ten 
behoeve van den s-moi-wog Maastricht -Hreda. Aanw. 2 
April, le 11 uren. 

Wecnadait. IS April. 
'•-Ilitgc te 11 uren. d.mr het uiiuisterie van waterst, 

enz.: de herstellingen eu vernieuwingen aan de werken 
lot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar 
z.-e aau den Hoek van Holland, mei het onderhond eu de 
herstelling van buitengewone winter- eu stormschade, vnu 
I Mei '81 30 April '82. Aauw. U April. Raming ƒ 88.400. { 

Arnhem, te 11 uren, iu Ik' Harmonie: lo. liet éénjarig . 
onderhoud van de kazeruegeImuwen enz te \rtihi-iu eu ' 
der werken eu gebouwen van het fort hij Westervrtorl; 
go. eene binm nvemng van de Willemskazerne te Arnhem. | 

Mnrek, te | uur, op het raadhuis: lo. hel makeu van 
eene geheide fun.leering voor i-eti gashouder; 2o. het 
inaken eu stellen van een gashouder met ijzeren kuip van 

. lfi.90 M, diameter eu het leggen van eenige huizon. Inl. 
hij deu directeur A. Bteunkwen Troost 

llun.ler.Ui; . 14 April 
A*sen. Ie lli uren, door hel prov. bestuur: lu-t ver

nieuwen van eenige vakken k luikerbest rating tusschen 
Assen eu Rolde, hel vervangen van 3 houten duikers d.mr 
ijzeraard hui/.-i i, lienevens eenige herstellingen. Inl. hij 
den ingenieur vau den prov. waterstaat, te A«son. 

Hu «riem , te J ' , uren. door het ministerie van wa
terstaat en/... aau hel geitouw vau het prov. bestuur: 
lo. het verdiepen van eenige gedeelten vnn het N.mrdholl. 
kanaal, iu 2 p-iv. en iu massa. Raming resp.: MSJUMl 
en / 31,000; go. het voorzien der hooiden vau liet Noord-
holl. kanaal, in 3 psre. Itaming i-esp.: ƒ8000, / 12,000 en 
f 10.000. Aanw. 0 April. 

Vrlldarc. IA April. 
Rllland-Kath , door lu-t gemeentebestuur: het leven-u 

van SOU stère grint. 
Yellenhave. hij deu dijkgraaf van hel Ie district in 

Overijsel: de levering vau 330.000 harde straatklinkers 
MaatidaR, I» April. 

'•-Hage. te II' , uren. d.mr lu-t minist.-lie van water
staat euz.. aau het gelmiiw van lu-t pmv. In-stuur: In-I 
uitdiepen van pen gedeelte van d.-u liollandsche-IJsel iu 
Zuid-Holland. Aanw. 13 Ajiril. Raming / 2240. 

M.t.-n-.li.t; . SO April. 
's-llane, te 11 uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: lu. het verrichten van bagger werk in de Amer. en 
het herstellen en mulct houden der werken op liet boven
deel dezer rivi.-r aan de monden van hel Ot|.|e-Maas|e eu 
de llotige. van I Juli '81 -30 Juui '82. Aanw. lfi April. 
Ramiug ƒ0850: 2o. >le wor\on lot voortzetting van de 
v.-rbel.-ling der Boven-Maas ouder de gein. Andel. tusschen 
de kilometerraai.-u 250 en 2fil. Aanw. lfi April. Raming 
ƒ 80,000. 

'a-Hage-, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., teu dienste der Staatssjmorw.: het maken vai ne 
brug over deu spoorweg in deu weg v.m Nijmegen naar 
(ïr.ive, met daarmee in verband staande werken. Inl. bij 
den hoofd ingenieur, te Arnhem en den waarnemend ststie-
ingenieur. te Nijmegen. Aanw. 12 en IS April, te 1 uur. 
Raming ƒ 6*^000. 

Vrljdac XS April 
Zuel lr . I<- 12 men. door h.-t ministerie van waterst. 

euz.. aan het gebouw van h.-t prov. U-stuur: bet maken 
vau steiger- en paalwerken iu de buitenhaven der nieuwe 
schutsluis te Zwartsluis. Aauw. 14 April, te 12 uren. 
Raming ƒ lfi.filO. 

Atloop van Aanlirsleiliiiiürii. 
I'onrf uji.iiil . lfi Maart : lo, het leveren, stellen en iu 

goede werking opleveren van een di Uitwerkende hevel-
cciiti'ifiigaalitoiupmachini-. stoomketel en aanhooren V.NII-
deu polder AHii-andswaard: ingek. 8 biljetten, als: 
Kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen, 

te Amsterdam. ƒ 11,500. 
Van Rietschoten en Hntiweus. le Rotterdam. » u.840. 
Maats, haj.pij J),. Atlas, te Auisterdaui, " «.300. 
F. II. U-gein; t- Helmond. - 8.000. 
Cosijn <>n Co.. le (iouda. i 0.850. 
Si'pp eu fo.. te Eiiwheilé. « 6,222.2.' 
Iltiijgens eu Van (leider, te Auisterdaui, » 5.843. 
Les Ateliers du Brabant, te [ti-tissel. » 5,450. 

2o. het maken vau een geitouw- voor het plaatsen dezer 
werktuigen en aanhooren; ingekomen 7 biljetten, als • 
G, H. Ilubei-s. te Pïipei id recht. ƒ 10,988 
W. Lammen, i Stmen, » 8,038 
c. van Tilburg, • Nootdorp, 8, 
t'. A. Dekker Hz. • RUmn. , 7,989 
I'. v. d. Wiel. i llul>l».-ld.ini. • 7.82S 
II. v. d. Houwen. . Ilecnvlict, • 7,541 
t'. Hoiuou.il. • Nootdorp. » 7,l«3 

'•.-Ketch. 17 Maart: het verhoogen van 8 gedeelten 
van de prov. wegen van Vught naar St.-Ooilenrode en 
van ^.-Michielsgestel naar den Dungen. iu 2 |terc.: 

Ie |H-n'. ingek. 7 bilj.. als: 
J. A. v. d. Eerden, te Bokstel. ƒ8100 
Iturgers eu Van Waaijenbiirg. •> Erlekuiii. » 2004 
F. v. d. Berg, • lleeze, • 2%2 
A. Schellekens. i Vught. I 2058 
II. id lemens, <• Bernram • 2670 
A. de Oroot, l Vught, • 2795 
J. de Laat, » St.-Michielsgestel, - 2400 

2e perc. Ingekomen 8 bUL als: 
.1. van Lith. te Ktnp-I. f 8848 
A. Schellekens. Vii-ht. ' 3058 
J A. v. d. Eerden. i BoksteL • 8050 
l i . Hrtmx, . Neeriielt. i 8089 
II. Okaslein.itis. i Herliku.u, 2'7'. 
Htirgei-sS Van Waaijenbiirg. » Krlekom, » 2025 
F. v. d. Berg, • lleeze. . 2776 
J. de Laat, » St.-Michielsgestel. . 2418 

kampen, 17 Maart: lu-t restaureeren van den zuide
lijken gevel der Rmederkork; ingek. 3 bilj. als : 
-I. vau NisiMii. te Kampen. ƒ 2222 
J. ten Klei. II idem > 1070 
0. Loiiilo Lz., idem • 1874 
gegund. 

V u / i n , 17 Maart: het uitvoeren van werken tot o.-
ver verdediging van den Nieuw.--Neuzen polder: minste 
inschrijver was D. de Jong. te Neuzen, voor ƒ8542. 

I'trri-hl. 17 Maarl: het bouwen van een woonhuis eu 
kantoor op de steenfabriek van Trip eu lo.; ingekomen 7 
bilj., als: 

Van Zooien. / 8800 
,1. van Schaik. i 1888 
J. de Vos. i 5707 
A. M. I.iellatid, l 5313 
Van Ma.men, i 5990 
R. Koren, » 4670 
.1. van Osnahrngge, i 4849 

Uren Ingen, 17 Maart: het gedeeltelijk afbreken van 
.-ene h.-hiii/.iiig eti het bouwen eener beneden- eu i« * 
bovenwoningen, alles op een terrein aau de Koronstra.it 
aldaar, onder In-heer van de architecten Hoek/eina: ingek. 
fi hilj.. als : 
ti. A. de Huiler, le (liiiiiiiigen. f 4144 
M. Mammen. • idem i 4430 
f Hoelfseina. I idem t 4164 
D. S. Di.ldeiis. i idem i 4120 
B. Schuur, » idem • 8700 
R. v d. Left i idem 3350 
gegund. 

Makkuin, IH Maart: voor het dijkshestuur buitendijks : 
25"' M. kistpaallicien: aangenomen door A. Kim], te W'ij-

'7.50; 
Igen, d.mr .1. de Lange, te Alin.-iiluu 

naldi 
98 M. kistneum 

voor ƒ 136S; 
30T M. idem: luuigen. door A. Zwart, te Zurich, voor 

ƒ 88.99; 
114 M. idem; aaiigeu, door Jen zeilde, voor ƒ 427.50; 
86* M. heel- eu kistpual; aaugeti. dooi- V'. Dijkstra, te 

t'oriiw.-iil. v.Hii- ƒ866; 
12s M. steetieiivoeting zeilen; aangen. door A. Zwart. 

voor f 75.60; 
67T M. heel- eu kisij.laal; aangen. door I'. Dijkstra, voor 

ƒ 883.17; 
38 M. vletigelheii-n; aangen. d.mr A. Zwart, voor ƒ 106.40. 
20' M. kistheieu; aaiigeiiomen d.mr A. Kool, voor ƒ 8 2 : 
lo" DM. kislvullen; aangen. <|.mr l i . Bourititis. te Harlin

gen. voor /" 160: 
10U DM. idem: aangen. door denzelfde, voor ƒ 140; 
lOO DM. idem: aangen. d.mr T. Strandstrn. te Zurich. 

mor ;' 190 
•aarn , 1« Maart: het houwen van 2 heeren huizen, 

onder beheer van den aivhitect W. F. vau der Heijden: 
ingek. 7 bilj.. als; 
II. Sweris. te Haarn, f 30,500 
J . II. F. v. d. Veen. • idem '* SO.300 
A. Keers. > Bilverstnn, | 26.y»3 
L. en (i . Majoor. » Hussein, » 26,000 
('.. Majoor, l idem | 24.847 
W. van Doornik, I Haarn, i 24.700 
D. Umper, • idem i 23,840 

Kroningen . 18 Maart: het Sjarig .tiiderhoud van den { 
IMIartdijk eu van de I ui Ipui i Reide: ingek. 6 bilj., ÜSl 
O. ('. M. Roltiiighuis. te Delf/ijl, ƒ 5315 
11. K. van bUUien, » idem » 4850 
(I. de Hoog, •• r.j.-sendam. » 4800 
F. van Ifeilen, » Nieuvvi-schans » 4763 
K. 1, Brons, .. Wagen Imrgen. » 4510 
H. Sydses. t Farmsuiu, • 4518 

Middelburg 18 Maart: het verhoogen van den Wesl-
haveiiilam te Hansweert; ingekomen 7 bilj.. als: 
D. Bolier. te Rilland-Rath.- ƒ 4773 
H. den Exter v. d. Brink i Kr.ittbendijke. i 4994 
I'. de Wilde, « Kaltendijke. .. 4880 
J. Ilertoii. * Biervliet, • 4646 
I'. .1. van It ort.-l. .. Il.iiitciiisso, >i 4630 
I'. .1. Visser, i Hansweert, » 4690 
J. de Witte, » Vlissingen, • 4561 

Z M U I I I ' . 18 Maarl: liet Verhoogen van den zuidelijk.-11 
kanaaldijk «l-r Dedem-vaart van <|.>n Lutterkerkdijk tot 
Au.-; minst.- inschrijvei was W. Haverkort, te Avereest. 
voor ƒ2710. 

MM lom, 10 Maart: het houwen van 

•I i \ . 
Me. S. I' 

F. Bruint 
E. I.. Hi-i,isira 
R. S. Westra. 
II. W. Visser. 
J. Langenhnrit, 
D. v. d. Baaren, 
Q Seinen-, 
l>. Reisma. 
A. W.-ilsiua. 
II. H. v. .1. Valk. 
A. Wiersmii, 
E. de Braaf. 
II. K. Wetler.in. 
E. Knol, 
i, K. van Hul. 
F. .1. Holsnia ei, l l . 
1'. J. Nijdam. 
II. vau Kelllll.elna. 
\V. Hoiuieina. 
J . II. Bos, 

Gorredijk . 10 
linge, onder bebei 
10 bilj.. als; 
I'. J . Vonk. 
II. II. K.uiipstri. 
II. van Dam. 
J . A. V, d. Sluis. 
J . II. 1'oiitsiua. 
li . O.iM-1'huaii. 
D. .1. Ki-iining. 
M. H. v. d. Wi|k 
.1. Kisingi. 
T. van Eik. 

llelIrtarlnlulM 

Herv, gemeente) onder beheer 
tn der Meei : ingek. 21 tiilj., als; 

den 

- Driigehain. ƒ 6586 
» Aehhiio. i 6567 
l Balhiui. i 6543 
i Kimswerd, « 64-15 
.1 Makkum, » 6440 
« Harlingen. a 6440 

Fran.-ker, » 6423 
• Boombargum, * 6410 
* Meiialduni, » 6400 
l Harlingen, 1 64OO 
.1 Kuhaard. » 6350 
I Acbluiii, n 631)0 
l Bergum. » 62'.r7 
» St-Jacob. « 6264 
.i Ik-rlikiim, » 6054 
• Ferwerd. * 5H04 

sou. .i Herlikiim, » 5786 
l T|iunuianiui. * 5773 
-< Minuertsga. » 56U0 
« Harlingen, « 5680 
i Twijzel, > 5650 

I : het houwen eener beerenhiu-
den architect A. Kooistra; ingek. 

te Ureterp 
• .lorvverd, 

Oorredijk. 
• idem 
i Terwispel. 

liorre.lljk. 
» ('reten.. 

f lO.S'.U) 
i 9,700 
i 8.680 

8.577 
* 8,180 
• 8,130 
i 7,030 

» liorredijk, 
» idem » 7,887 

l.ip|teiilnii/eii, .. 7,777 
19 Maart: bet éi'-njang onderhoud der 

gen Ie werken en gebouwen aldaar; minste inschr. was VV. 
van Leeuwen, te Hellevoetsluifl. voor ƒ 5790. 

H-llage. 21 Maart : U-t maken van eenige grafkelders 
op de burgerlijke begraafplaats, aldaar; minste iuschr 
was A. (1. Paardenkooper, t.- 's-llage. voor ƒ1345. 

Amnlerdain, 21 Mant . de levering van 6000 centiare 
Andeniachsche k.-ien: mm-te iuscbr. wa- Erven Trip. le 
Utrecht, V.NII- / 2.04', per centiare. 

Kampen. 21 Maart: Bestek no. 5. lepere, het lev.-r.-n 
ran 900.000 stmatklinkei 
straatweg: Ingek. 3 hilj, 
I'. Heil. 
J. fl. v. il. Broeke, 
H Sul, 
per 1000 stllks. 

2e perc het leggen vai 
gen van 7500 M 1 

weg: Ingekomen 4 bilj.. al 

Waal vorm. aan deu Kamper-
ils: 
• Zwolle, ƒ 17.25 

ICampen, • 15.06 
id 13.60 

200.000 klinkers en bet verleg. 
1 kliiikervverk op den Kampetsttrattt-

T. W'. Bonte, te Aiuersfoort 
T. Post houwer, te Putton. 
l i , Zwanepot, te Karapeii, 
D. Sul. idem, 

llestek no. H het makeu v: 
ile geiii'-eiiteuiestplotils te Itninnept 

.-uw werk oud werk 
per 1000 per M 1 

f 1.35 ƒ 0.1.V' 
1.43 0.15 
1.50 0.14* 
1.50 014' 

gelin-tsel.lell iel pill up 
ingek. 2 bilj.. als: 

ZwaneiK.I. t,- Kampen. " ƒ 1055 
II van Werven. • idem * 1670 

Tilburg-. 21 Maart: het bouwen van magazijn met 
woning, wagen- en locouiotiev>-u-remist>n met werkplaats 
en eenige verdere werken, VOOT de Nonrdhrahantsche 
Stoomt ram weginaatschappij; 

\ . l i . l i l l l | -k 'es. 
Th. Oustenbovea 
Jans..,, Wa.iei-s. 
\V Nieuwenhui/.-u. 
C. van Eijk, 
L. Franken, 
I'. .1. Broeden 
II. Dudi'-e. 
P. van Hiel. 
VV. \ i Liassen, 
gegund. 

M|bruek, 21 Maart 
voor |{, Brink, onder I 
Bruin, te Zutfen; ingeko 
W. Benekamp, 
II. Wegerif. 
C. lliiiunink. 
l i . J. v. d. Draak 
J. Muld.-r. 
M. Radslaak. 
A. Muld.-r. 
D. Dalhuisen, 
L. Diks, 
gegund. 

i.roningen . 81 M. 

té M.I.Klll-.l.llt. ƒ 14.3611 
II.HI.-I. i 2 . n i 
Tilburg, . 12.611 

iilfin • 12.476 
S|n iii^'. • 12.IKIO 
Tilburg, . 11.800 

idem . 11.342 
idem . 11.066 
idem . 10,906 
idi-m In '.'•.'ii 
i.1 .. lO.OS'.l 

h. I bouwen vai sen woonhui, 
•li.- r van ilt'ii ;in hiteel P. .1. de 
1011 •i iiih.. ub: 

.• Tvvvlli.. f si:.o 
. A | i . -I , l , . . ,„ . '. 6224 
• o l - i . • etw 
- A | . - I , t . „ „ . •• ,170 
. Ti-ruvildi-, • 6153 
. tpeld " üSyy 

\ . . i . — . . . . S87r. 
II.II. 5643 

. A|N'ldiNii'n. • 5305 

non hu is 
arcbitecl \ . W. I.i 

I : lu-t altin-k -n .-n wed. 
chiiolhohn. 

ien lo 
ieer van dei 

als 
II. K k'iiiinir. ƒ 160» 
F, Roden, " 1671 
II. 11. il.' V u . - • u w l'li. Hendrik., • 15K4 
K. Pelen, 1 1576 
.1. Helinin, .. 156'J 
li. Il.iliinili'ii. . 1547 
M Mammen, 1 1543 
.1. II. Muller, 1 1534 
J. 0. Pikker, 1525 
L'1'j.'llllil. 

Haw-lrh-hl . 21 Maart: de lei 
vierkante straatkeien. 2<i. 600 M. b.u 
waren Louia tiofllo en !'<».. te Luik. 
IO00 en /'2.2I per M. 

3o. loo.ooo vierkante tii.tioirk-ieti: minste inschr. wa* 
Watt.lel. te nrussel, «KN-ƒ36.33 |H-I 1000. 

ing van lo. 50.000 
leen ; minste inschr. 
i-sp. voor ƒ 73.02 per 

l trei h l . 22 Maart : bel i 
llige liijkoiliel 

Itot't.-i'il.ui 

H 
i l i . i i 
Zw 

.o 
Rotter 
Ooltjet 
Rotte, 

ld.-tl 

i-richt 
g>-iiici-iischa pit.-lijk 
; biljetten, 
I F. Enge) eu Zu.. te 
V J . Nette Co.. • 
J J . van h- M, • 
.1 v .|. Houwen. 
J Sclioeuuieuer, • 

L. llr. t 
II. v. d. Sunle. 
I. S R,-ijioer. 

Uraeliten 22 M.uirt: bel 
/ van mejutti. \ . I' Duuisma. onder 
a.cbiti-Ct D DllUi-iil.l: ll.gek, 7 bflj., al-
S Kylstra, te Drachten. 
VV. V. d. Velde. ..I .. 
I Wiblielink. • idem 
II Hendriks. - ui 
l i . van Manen. « idem 
I*. Vonk. I retern. 
J T. van Manen, 
ff -gii ml. 

«.i it. i, , 22 Mu 
I.uiten de Holeriiig.-p-Niit ouder Iteln 
T. van Halen ; ingek. 6 bilj.. aD . 
~ tO, te ll.mgki 

het 

blei 

Mammen, 
Holthuis, 
Wolthuis. 
Dekker. 
Wietsema, 
gegund. 

k. 
On 

idem 
Stedum. 
Bedum, 
ü muil igen. 

•en kolen park en 
werken op het 

I, P.j ingekomen 

II. ƒ 4460 
i 4400 

dam. • 4245 
Ie. • 4196 

at. i 4165 
ii, i S656 

. 3627 
i .1-1 vvnik.lh.il-

•I i ran den 

1' 1710. 
1641. 

• 1622 
1505.04 

- 1541. 
1520. 

.. 1301. 

een woonhuis 
.len architect 

/' -108S 
'- 427 S 
i. 4168 
» 4021 
I S808 
l 8870 

'•-Hage, 23 Maart: lo, het gedeeltelijk afgraven en 
,v;igbaggeren van 2 gi iendplateu iu de Waal onder 
Ni.-iiwaal; ingek. 8 hilj., als; 
I. V. d. Velde. te l'.i^-iidnvht, / 10,678 

•'• Mol. „ Kuilenburg. » 18,683 
A. L. v. Wijngaarden | J / „ „ Sliedrecht, • 18,350 
H. van \iinmv Jz., . Nietivvaal, • 17,777 
I. Hraud I)/.. „ tiieseudatn, i 17,453 
W. I'. de Vlies. „ Kossiiin. lfi,470 
A. ii. Huvsk.-s, , HedeL ifi,33fi 
L. A. van Haaften. i Sliedrecht, .. 15,500 

2.i. het inaken van s dwankribben voor de Hylandsche 
Waaiif; ingekomeu 4 hilj.. als; 
J- v. «I. Bias. te Hardinksveld. /' 11.200 
F. E. Terwindt. « Pannei-ileii, i 10.471 
J. II. van lle/evvijk. Lohith. « 10,45» 
R. A. v. d. Bergh. i l'aniienl.-n, » 10,190 

3o. h.-t makeu van de fund ing voor bel b.Hif.lgelmiiw 
np het ceiilraal-|M-rs.,uenstatioi, te Amsterdam: ingekomen 
2fi hilj.. als: 
M. Tieleman, Kralingen, j 808.800 
.1. Smit VII. Werkendam, i 805.0O0 
L. J. V. d. Steeiihoven en Co., Aliisteidain. » 378,750 
H. Tichelaar en 11. B. Il.tek-lra. Uviiwanlen. - 300,000 
II. Kieviet. Haarlem. . 362,000 
B. I.ang.-veld I'/,. Hardmluvelil, 35s,wno 
H. Stelwagen. Rotterdain. n S58.500 
.1, v. d Niiilorl, Strijen. , 356.400 
•I- de llrev, R i-ilam. i, 355,800 
H. R. Hendriks, t l , . . „ 355,000 
i'. Hos Az.. Dordrecht, l.siu 
B Voord lag \/... idem, . 354,400 
A. Krann-rs en C Ifcuttei-se, Amsterdam, 354.000 
A. S. Schaafsma. Harlingen, • 353,600 
,1. Monster h en .1. de l.eeuw. Doidieeht, * 351,430 
E- s. H.-y r en .1. C. Slebe, Rotterdam, » S40.B0O 
.1. Schimnenljiug en l ' . .1, Maks Auisterdaui. » 348,000 
Finns iVuvii en Schouten, idem. » 347.800 
J. Kosi.-r eu II. .1. Meekers, idem. , 345,018 
I'. Schmidt en E. Hermans, idem. , 3U,ixio 
N. vau Haaien, Utrecht, 343.700 
J . H. Braskamp, Amsterdam, S42.S00 
('. Cerlyn en Zn . II. J. de Haan en ti. de 

Hoog Cz., i.1 1 SSO.OIM) 
I». Ründers, Valkenswaard, .. ss4.fi00 
J. A. v. d. Eerden Wz., Ikikstel. , :i»2.400 
W. tiiNilkiv.p \\t. en M. Deut.-k Amsterdam, » 320.400 

4o. het leveren aau de Staatsspoorwegen van 90.000 
grenenhouten dwarsliggers, in s perc: 

Ie perc. 2e perc. Se perc 
Bennert en Fasd.en.let-, le 

Antwerpen, ƒ 50.700 ƒ 50.700 ƒ.30.700 

J. N. de Bails eu Zonen. per liirger (ter ligger per ligger 
te Wezel, f t.85 / l.oo ƒ 1.05 

V. .1. Mad iips. te J 

Dordrecht, 1.70 1.89 1.52 
i i . i - i . - i 1111..1. 23 Maart: het bouwen van eene hulp

kerk, onder beheer van den architect J. .1. van Langelaar; 
ingekomen 16 hilj., als: 
.1. A. Mol. ie Breda, ƒ 11,096 
A. t'. Oom en, 1 Oosterhout, 10,830 
•1- Meun. .1 Ru:uiis.|<ink. . 10,748 
H. Dns,'-e. , Tilburg, 1 10,6lH) 
.1. II. VV. Hrandl. » Oosterhoiil. . 10,580 
L- 'I" Rooij. " 's-Hage. » 10.380 
.1. Jansscns, • OorU^rhoiit 1 10^90 
J- de Vos. » idem » 10.2h0 
('. Ligtv.ml. „ idem 10,110 
A. Verlegh Oz. • Terheüden, » 0,010 
II. B. van Meer. » Oosterhout. 0.7fi2 
B. v. d. Klsbout. ., idem , 0,747 
W. J. S-gboor. ,. Zevenbergen. 1 0,403 
Joh. van Teteritig. » idem • 0,462 
Th. van Beek, 1 Haamsdoiik. 1 8.058 
('. A. Domen A z . • Oosterhout, . 8.628 
ge.- I. 

Lelden. 23 Maart: h.-t houwen van 10 heereiihuizeii 
aan bel Plantsoen, onder h.-h • van den architect \V. (.'. 
Mulder: 

[M-re. 1 ingek. 8 hilj.. als: 
W. van Vloten. te I i i . . h i /'53.000 
W. P. Teoiiwisse. 's-Hage, ',. 40,000 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen, id ( 47,706 
M. 1.. van Spanje. idem ,. +4.050 
I -̂ I l'-is. - Nirnrdvvijkerlioiit, » 44.100 

.1. Verkoren. • Voorschoten, . 42.435 
W, F. Kaasvel.1. • s-Hage. 42.350 
P. 0. de Vrind, Leiden, » 42.227 

perc. 2 ingekomen 0 bilj., als: 
\ l I- vüii S| |e 's-Hage, ƒ41.720 
J. v. d. Tas. n Noonl wij kei-hout. « 40.300 
W. P. Teeiiwis^,., „ 's-Hage. • 40.100 
P. i ' . de Vrind. . Leiden. ::;.;ou 
J. Snivii. .. Koudekerk. 1 ,37,776 
W. V. Raasveld, 1 's-Hage. , 37,050 

pen-. 3 Ingekomen 4 bilj.. els: 
Tom en Vau Bergen • 

Henegouwen, te 's-Hage. ƒ 48.209 
J. v. d. Tas. „ Noonlwïjkerh.mi, * 4fi."ifJ0 
M. L. van Spanje. 1 VHage, - 45,850 
W. F. Raasvcld, id.-m » 4.3.550 

peiv. 2 en 3 gecombineerd; iugek. 5 hilj.. als: 
W. van Vloten. te Utrecht. / 97.000 
W. 1'. Teeuwisse, » 's-Hage, » 03.000 
M. L. vau Spanje. .. idem 1 85.661) 

.1. Verkoren. » Voorschoten. ,. h0.37l 
W. V. Raasveld. ., VHage, . 78,500 

tn i s l r r r i a i i i . 23 Maart: liet Imuwen van pen winkel 
uu-t bovenwoning voor .1. t'al Jr., ouder hel r tan den 
architect ti. H. Salm: geguud aan t'riiijll' en Schouten, 
ie Amsterdam, voor ƒ83,670. 

t m . t e r d a m , 23'Maart: de levering aan hel depart. 
v.111 Marine v.m: lo. fiOo l i l . . Schelpkalk. MM III.. [).»|s,he 
tras. 5iHi Hl., wit duinzand; minste inschr. waren Folkers 
en to., te Ainst,-1,1.11.1, voor / 1604. 

2o. 2:14.000 stuks grauwe harde moppen; minste inschr. 
was A. V.is Hz., te Helder, voor /'4258,M>. 

MIJbekaropel . 23 Maart: bet' vergrooten en veranderen 
der school te U-iuiinghroek. onder Imlui't- van den aichi-
tecl A. T. van Wijngaarden; ingekomen 8 hilj., als: 
K. Nieuwebocr. te (lostwoud, ƒ6478 . 
I'. Itlaaiivv. Mid woud, 1 6244. 
M, Roo. len burg, .. Wngninii, 6150. 
.1. N. \ laming. » llimgwoud. » 6139. 
M- H. Viss,., » Benningbroek, .. 6000. 
M. Kist.-utaker. » Sijlmkais.pcl. .. 50n0.00 
W. van Asselt. - idem • 500O. 
H. Koorn, - HeunJiigbrnek. - 5408. 
gegund. 

Mjiueireii. 28 Maarl: bet houwen van eeu woonhuis 
• •iel stall schuur enz. aan de Molenstraat, under beheer 
van deu aivhitect A. van den Bmgaanl: ingekomen 9 
bilj.. als: 
A. Hendriks. te Wageningen. /• \>760 
C. A. v. i l . Hl-and. » Nijmegen, OOOO 
W. Kropman, „ idem . kjs.66 
D. T. (iaastni. . idem 1 8439 
.1. Kerkhof. • idem > 7777 
E. J. Weyei-s, „ j j e , n „ ; 6 4 j j 
.1. II. Nagelvoort, » Hossmii. - 7600 
II. Il.-ii.hiks, , Nijmegen. „ ;U2 
A. A. Tennissen. „ l (|em 1 6S66 
gepind aau II. Hendriks. 

»-HiiHrli . 28 Maart: het Umweii van een woonhuis 
met pakhuis ,,,, ,|,, Ksplanade. onder beheer van den 
architect P. Nabhe: ingek. 2 liilj., als : 

l i ' ' 1 " ' - M vv.-se. f 18,950 
J . Schelleken-, Ifi.OIH) 

WaerSen , 24 Maart: het u-rnieuwvi: der kanten eu 
rollagen langs het stadsgedeelte van den Hij»: ingekomen 
4 bilj.. als: 
C. vim Vliet, te Woerden, f 17,599 
H. Hartieveld. 1 Vre.-swijk, 17.000 
J- Daling II/.. 1 Woerden, > 14.466 
J . W. Blok, 1 idem ISH7U 

1.1.-.1,1111, 24 Maart : de levering v.m : 
.« 10.000 Luiksche Ourthe- of Ik-n-Aliiu-keien; aange-

honden | 
b. 200.00(1 vlakke. 5II.IMNI getrekk.-ii stia.ilklinkerinop-

pen en 50,000 vlakke metselklmkei - ; -.-eiunl aun F. vau 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 26 Maart 1881. 

di' LoO, ti- West-I'nmerden, resp, voor ƒ Ifl.Utt. ƒ 1(1,23 80 
ƒ15.73 per 1000; . 

e. houtwaren ; . • . m r l aau K. W. van der Eist en <'<>., 
tc Schiedam, voor/21H5; 

d. 175 M s gewusschen grint; gegund aan W. Verheij, 
te Werkendam, voor ƒ1.01 jier M- ; 

t. 1000 M-1 rivierzand eu 1000 M : | plaatzand : geg I 
aan (i. Snoeij Az., te Krimiien a'd Usel, resp. voor ƒ0.65 
en ƒ0.62 per M 3 . 

l i o o r n Re hertrouw der Unmte kerk niet toren (zie 
no. 12) is gegund aan S. Wit, teOterleek, mor J 184,051. 

U I T K E E R I N G K N. 
De N e d e r l a n d s c h A r a c r i k a a n s c h e S t o o m 

T a a r t m a a t s c h a p p i j te Rotterdam geeft over het 
afgeioojn-n jaar 10 pt't. 

De Veenendaalsche Stoomspinnerij en We 
v e r i j keert over 1880 een dividend uit van ƒ 2 5 7 
per aandeel van ƒ5000. 

De R o t t e r d a m s e h c B a l l a s t m a a t s c h a p p i j 
deelt over 1880 een dividend van 17% pC t uit. 

A d v e r t e n t i ë n . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Stotsspoorvregen. 

Aanbesteding 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dinsdag den 12*" April 1881, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maat schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te l'treeht, van: 

Hestek ti". 281. 
Het maken van een keibestrating op 

den toegangsweg naar het station Roo
sendaal met bijbehoorende werken. 

pe besteling geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 17 van bet Hestek. 

Het Hestek ligt vuu den 24 ,Mn Maart 1881 Ier 
lezing aan het Ceiitraulhiirrnu hij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Mid' 
delburg, en is op franco aanvraag aau genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te bekomen 
tegen betaling van /' 0,50. 

Inlichtingen worden gegeven aan liet Centraal
bureau en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing np het terrein zal geschieden op 
den 3 1 , " n Maart 1 8 8 1 . des voormiddags ten l i ure. 

Utrecht, den 23**» Maart 1881. 

Aanbesteding. 
R E G E N T E N V A N HI I lï. C. O U D E A R M E N K A N 

TOOR , T E V E N S R E G E N T E N V A N I I E T O I DE V R O U 
W E N - E N M A N N E N H U I S S T . J A C O B , te AM
STERDAM, zijn voornemens aau te besteden: 

Het maken van 2 V L E U Q E L G E B O U -
W E N aan het bestaande gebouw 
genaamd St. Jacobsgesticht in de 
Plantage-Middellaan te Amsterdam, 
volgens Bestek, Voorwaarden en Tee* 
keningen daarvan opgemaakt door 
den Architect P. F. L A A R M A N . 

De aanwijzing tn loco zal geschieden Donderdag 
21 Maart cn Maandag 28 Maart, telkens ten 11 
uur 's morgens. 

De aanliestrding zal ojtcnlijk plaats hebben Woens
dag 30 Maart 1881 , 's morgens ten 11'/i »ur, in 
het lokaal d'Ceehinck. De biljetten moeten uiterlijk 
ten 11' i uur in voornoemd lokaal in eene daartoe 
bestemde bus ziju gedeponeerd. 

De bestekken en voorwaarden zijn a ƒ 1. en 
dc phologiauimen der teekeningen a f 5.— te ver
krijgen bij den boekhandelaar .1. S. DE H A A S , 
Paleisstrnat no H , te Amsterdam. 

Inlichtingen ziju dagelijks te bekomen, des morgens 
van 9 tot 12 uur, ol wel op t'-anro schriftelijke 
aanvrage bij dcu Architect I'. F. L A A R M A N ' , Kal -
verstraat 108, Amsterdam. 

Aanbesteding, 
De B U R U K M K K S I K I l der gemeente MIXIIKil zal 

Dinsdag 29 Maart i 881 , 's namiddags I ure, in 
het openhaar ten ,lemci'iitehiiize aanbesteden: 

De leverantie en het plaatsen van 
POT- en SIERPLANTEN voor de 
bloemperken, met het onderhoud 
daarvan gedurende 1881. 

Het verbeteren en onderhouden der 
W E G E N , SINGELS. P L E I N E N en 
VOETPADEN, aanvangende 1 April 
1881, en eindigende 31 Maart 1882 

Bestekken logo, betaling tel' Seeretarie verkrijgbaar. 

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 V A N HER

GES OR ZOOM, zijn vooinemens op Zaterdag den 
9 Apr i l 1881, des namiddags ten 1 uur . ten raad
huize in het openbaar aau (e besteden : 

de levering van 149.000 Grèskeien. 
Ue itischrijvingshiljetten moeten uiterlijk één uur 

vóór de besteding zijn ingeleverd Ier Gemeen te-Se
cretarie, alwaar tewiis de gedrukte bestekken en 
voorwaarden tegen betaling van Ü5 cent verkrijg
baar zijn. . 

Rurgcmeester en Wethouders roomuemd, 
P. V A N H A S S E L T . 

De Secretaris, 
L . M . M A G N E E . 

• A J ^ o m c M m Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SIMIH 1 6., TE FHliMES. HWkKIJk. 
Z I L V K K K X M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS 
Teekeningen en l ' i ijscoui ant / i jn ie bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaar ook 
verk rijg baar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN EN (genie 
pmiegiiiiiidiies) 

X ° . 2 9 2 . 

Z E V E N D E 

O p e n b a r e V e r k o o p i n g -
T A N 

GESLECHTE ! B " V ' " ' 
T E B R E D A . 

D E O N T V A N G E R H K R R E G I S T R A T I E E N DO
M E I N E N TK BREDA m l , in liet Eoftïehnis het 
Hof MM Holland, bij J. L O O S , te Breda, ten 
overstaan van den N..taris STEINS H1SSOIIOP, bij 
Inzet op Vrijdag den 8. April 1 8 8 1 . en Finaal 
op Vrijdao den 22. April 1881 , des voormiddag* 
te 10 uren, in het openbaar 

V E R K O O P E N : 
De navolgende, onder Rreda gelegen, geëffende 

V E S T I N G G R O N D E N , als: 
1o. Een Blok, gelegen nabij het Station der 

Staatsspoorwegen | ten westen van de WiItemstraat, 
verdeeld iu vier kavels, no. 1, '2, 'A eu 't. 

De kavels i en 2 vvoiden bij strekkenden meter 
verkocht , in / lanigc strook en als gegadigden 
wenschen. 

De aardehaan, ten westen van di l Blok, genaamd 
de Emtnast+aat, zal door de gemeente worden aan
gelegd en beplant op dezelfde wijze als de Willem
straat. 

2o. Een Blok, gelegen aan de oostzijde van de 
Mauritsstraat, van af de Korte Doschstraat lot aan 
de Singelgracht, verdeeld in 0 kavels, no. 5 toten 
met 13. 

3o. Het perosei buiten de geweien Waterpoort, 
op den boek van de Nieuwe I'rinceiikade en de Leu
venaarstraat, groot 4.0S Aren , zijnde kavel 14. 

Hij de finale Veiling kan worden ingeschreven op 
massa's, door gegadigden uaar eigen goedvinden te 
maken. 

De koopprij/eu kunnen worden lietaald in zes 
jaarlijksche termijnen , met bijbetaling van rijf [wreeut 
interest. 

Voor onkosten lietnleu koo|>crs rijf ten honderd 
vau den koopprijs, terwijl ten bunnen laste komt de 
door den hoogst en knetter le genieten premie van 
één ten honderd dei' itizetsoui. 

Aanvaarding dadelijk na de toewijzing. 
Catalogussen, bevattende de Voor waan len, Per» 

ceelsbesch rij ving en Teekening, zijn van af den 28. 
Maart 1881 , voor 25 cent verkrijgbaar ten Kantore 
van voornoemden Ontvanger. 

Daags na de finale Veiling , dus op 23 April 1881, 
des morgeus om 10 nren te beginnen, ten Kollie-
huize van P. J O N K E R S , tegenover het Station te 
Breda , zal genoemde Ontvanger 

V E R K O O P E Ï : 
De op de bouwblokken langs den Stationsweg en 

lengde van het Valkenberg liggende S T E E N E N , 
ten getale van ruim één mill ioen, ver 'eeld in 40 
kavels, breeder bij billetten omschreven. 

Nadere inlichtingen zijn te liekomen bij gemelden 
Ontvanger en aanwijzing bij den Hoofdopzichter 
P. V A N DE E R V E . 

De Ontvanger voornoemd, 

L E U R l . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat). 

Ou Dirudag den l!!'™ April 1881 , dal na
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der 
Mauischa|.|»ij lot Exploitatie vau Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van • 

Bestek n°. 282. 
Het leggen der tweede spoorbaan tus

schen de stations Helenaveen en 
Eindhoven, het wijzigen en uitbrei
den van sporen en wissels op de 
stations Helenaveen, Deurne, Hel
mond, Nuenen en Eindhoven, met 
inbegrip van het leveren en verwer
ken van ballast en het verrichten 
van daarmede in verband staande 
werken, ten behoeve van den spoor
weg van Maastricht naar Breda. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens {> 65 van het llestek. 

Hel llestek ligt van den 24""'' Maart 1881 ter 
lezing aan bet Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectieingenieur te 
Venlo, en is op franro aanvraag aan genoemd 

Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te bekomen 
legen betaling van / 1.20. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau 
en door den Seetielngenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
2 d ' n Apri l 1881 , des voormiddags ten 11 ure 

Utrecht, den 23-»" Haart 1881. 

De I IL ' IKIEMEESTEI l en W E T H O U D E R S van 
DEVENTER zullen in hel Haa.lhuis op Woensdag 
den 30sten Maart 1881, das voormiddags te 10 
uur, aanbesteden: 

1. De levering van 400,000 Straatklin
kers, in vier partijen, elk vnn 100,000. 

2. De levering van 70,000 Ourthe-kerjen 
G r c s - k e i j e n 

De .oerwaarden van aanliestrding zullen van af 
Dingtdag 22 Maarl a. s., ter Secretarie verkrijg
baar zyn. 

Ite Iturgemeester en Wethouders voornoemd, 
H . R. V A N M A R L E . 

Ve .Secretaris, 
A. I. HOUCK. 

Deventer, 17 Haart 1881. 

u i i i u u i H L o w n i 
voor licht eu zwaai- I«M>|ICIIII werk . alsook voor het 
sincere,; van Stoomcyliwlors bijzonder aau te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of in bussen verkrijgbaar hij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam 

Moziiik Testis 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 C , 
van M U R E N , TEC.ELS voor B L O E M B A K K E N cn 
PANEELWERK enz. 

Uitsluitend Agentschap vun Maw & 0'. 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

c i . j. oon, 
Firma A N T . D E W I L D , 

Seheepmakcrshaoen X". 03 en Jnjferstraal N". 50. 
R O T T E R D A M . 

II. IIOLSIIOKIt. 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 H a t r r -

l > H N - l n f l t r u u i e n t e n . 
lH19a Moof fNte o i i r i e r i t r h e i d l n a ; v o o r » « -

l e r p n M - e n H o e k m e e t - I n N l r u m e i i t e n . 
Voorts: RA 110- eu T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

vun K I J K E R S , R R I E F R A L A N ' S E N ' , enz. enz. 

1 PARKETVLOEREN, 
2 V I U E R O T a B O C H . M E T T L A C H 
3 B O C H Frcrcs, M A U B E U G E 
~ HUNTON. H O L L I N S a C " „ S T O K E 
2 '.ij 'Ic Vcrte^iinvoorüi^m ea Dcpotiioiidcrs: 
V D E L I N T * C , Haringvliet 7. Itoltcrdan 

Aannemers-Materialen 
t © 

4 Heimachines. Systeem MORRISSON' met ol 
ronder schip. 

3 Stoom mortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkoeten. 
Heimachines voor Hol l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

M a water JXT minuut (3 A 4 M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
nart ij dennenhout en paaleinden. te bevragen bij 

L. J . van den S T E E N H O V E J V , & , C o 
Aannemers, Ikmdclsknde, 

Amsterdam. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Leenaars van Zuilen- rn Talrlbauilt-groevrn 

in R I J N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland.Cement, 
KALK, BROISSTEB.V, VOORVASTE STEENES, ESZ-

Xienweharen N.zijde 55 , S t o f t r r d a m . 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROOIER 28. 

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

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

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

de HoUandsche 'i'iiin. 
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 aan bestaande K E T E L S worden iu 
den kortst inogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

A. E. B R A A T , 
Rouw materialen , Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , (iuudsche Singel !)8. (ieneraal-Agent voor 
Nederland en lndie van 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 Sc DE LANGLE, 
Lijsten van den Uitslag der Rcpmcv ingen, genomen 
donr de Maatschappij vuu Houwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

T R A M W E G E N . 
Zeer goedkoope K E U E N , sociaal geschikt voor 

T r a m w e g e n : nadere inlichtingen bij 
LOUIS G O F F I N & C o : , te Luik. 

Vi-riTniïiiiï Architerlura A liniiiiia. 
Bockhandel JOH ' . O. S T E M L E R C m . , Amsterdam. 

Heden is aan de Inteekenaren v e r z o n d e n : 
De eerste Alieveling del' eerste Serie van: 

VERZAMELING VAN BEKROONDE ONTWERPEN. 
Men teekent iu roereen geheele Serie, bevattende 

:i(J Platen, verdeeld in f» Afleveringen. 
Prijs |«r Aflevering ƒ 2, franco door het ge

heele Rijk. 
leder Roekhatidehiar neemt bestellingen sjsjX. 

S T O O M T R A M S . 
Beschouwingen 

O V E R 

SPOORWEGEN E N T R A M S , 
hunne verbindingen en aansluitingen, 

in verband met het 

Ontworpen net van Stoomtrams 
VOOK 

AMSTERDAM. 
M e t eene K a a r t van A m s t e r d a m , van A m s t e r d a m ' s Om

streken en eene S p o o r w e g k a a r t v a n L o n d e n , 
nooit 

T . S l U I L l i , . 
Civiel en Rouwkundig Ingenieur, 

PRIJS ƒ 840. 
Uitgever JAN I). It KOL U K I!. singel 200, 

Amsterdam. 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
l e e b a a r s , enz, 

PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalts Company L,d. London. 
; T h I I I j i i ' 

I I H J I l l l l L l i i l i 
F A B R I E K i Xaluurl. Asphali van: 

A M S T E R D A M l % | | 4 » \ L HE T i l H E K S 
Beltweg JW°. 3. ^sW?TjJWPP^ Z W I T S E R L A N D 

iii'ci)iii|iriiiii'urilr Asphaltwegen en dito Dorsrhvloerfn. 
Werken in \s|ihalt-Mastiek voor Trottoirs, Skating-Kinks, Mout vloeren, kelders, 
kolf- en kegelbanen, Winkel- en Miina/iiniloeiTii. Gangen, Veranda's, Brug- en 

DakMrkkingen, lieton-liindeeringen, Stallen enz. enz. euz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswereai. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent bet leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich te adresseeren 
an het Kantoor der lahrick, Ueltweg 3 , Amstenlatn. De Directeur, 

W. PATON WALSH. 

Gedrukt by G . W . van der Wiel & C " . te Arniieu,. 

Zestiende Jaargang. N \ 14. Zaterdag 2 April 1881. 

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 alxmneiiirnt bedraagt voor bet bin tien Inud f LM per S maanden of 
wel by voornitbt'tHliii(i zet gulden per jaar. Afr-omlerlgke nommrr» bij voor-
uitbeitel ling 15 •• i,t. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiën van 1 "> regelt ƒ 1 . — , (laarhoven 10 ent voor el keu regel 

plaaturiiimtr en 10 cent voor ecu bi-wijiDonimer. Advertentiën Yoor het bui
tenland M cent eer regel, 

OVERZICHT O V E R TORPEDO'S. 
Hij tien gieoteil omvang , welken het gebruik vati 

torpedo's in het krijgswezen kr i jg t . is het wellicht 
niet overtollig , in eenige algemeene trekken de ver
schillende stelsels en werktuigen vun dien naam te 
kenschetsen. 

Het is nog zoolang niet geleden, dat het voorstel 
om den vijand, door wat wij nu torpedo's noemen, 
ufbreuk te doen, met afkeer werd van de hand ge
wezen , en de eigenlijke vorderingen op torpedoge-
bied dateeren eerst van I S t ö . 

Het gebruik , dat vóór onze eeuw werd gemaakt 
van helsehe machines, staat op zich zelf. Kr was 
toen nog geen sprake van eenig stelsel, vooial omdat 
men nog niet np de gedachte was gekomen de ont-
plofbaie slot' onderwater te bergen en te ontsteken. 
Pit laatste denkbeeld werd in het jaar 1775 op
gevat door kapitein Bus! II in Connecticut, zoodat 
deze met i-eeht als uitvinder der t o r s o ' s kan 
lioscliouwd worden. De proeven met zijne werk
tuigen slaagden evenwel niet, waardoor de zaak op 
de lange baan geraakte en eerst ongeveer twintig 
jaar Inter weder ter hand genomen wenl door Ro
bert Ful ton, die tevergeefs het Kmnsche en Neder
landsche tiouvcmement voor zijn plannen zocht te 
winnen. Oelukkiger was hij in 1800 , toen Bonaparte 
hem geld verschafte om proeven te nemen, inet het 
gevolg, dat in 1801 in de haven van Rrest het eerste 
schip door een torpedo vernield werd. 

Niet lang daarna zien wij Kullon in Engeland, on-

uersteund dnor P i t t , doch slechts voor korten tijd. Me 
uitvinder keerde namelijk weldi-.i naar Amerika terug 
en zocht ondersteuning bij het (iouverneinent aldaar. 

De zaak werd om advies ln handen gesteld eener 
commissie, die uitvoerige proeven deed nemen, en 
met goed gevolg. In spijt hiervan stuitten de pogin
gen van Eultoti al' op het onverstand van den com
modore, en van nu af aan werd weinig of niets ter 
ontwikkeling van het denkbeeld gedaan. 

liet was eerst in 1S4*2, dat de tnrpedo-ipiaestie 
weer eenige teekeneii van leven gaf, en in 1 H i 1 ge
lukte het kolonel Colt iu Amer ika , bijwijze van 
proef, een schip te vernielen door een electrische mijn. 

Voornamelijk echter begon in den Amerikaanse hen 
burgeroorlog, l S l i l —18(15, de eerste systematische 
ontwikkeling van het torjiedo wezen, terwijl in den 
Turkseli-Riissisehen oorlog van 1877—1878 de tor
pedo's een niet onbelangrijke rol speelden. 

Het torpedo wezen , op üijn tegenwoordig stand
punt , laat zich ut twee hoot'ddeelen scheiden. Men 
dient namelijk te ondei-srheideil J defensieve en offen
sieve torpedo's. 

Onder de eerste rubriek vallen die. welke dienen 
om havens, rivieren, kusten enz. Ie verdedigen: 
tot de tweede behooren die, waarmede men meer ac
tief te werk gaat, dus, zonder aan een tiepaalde 
plaals gebonden te zijn, aanvallen doet op sehc|>en 
of havens. Ieder dezer twee rubrieken tvevat ver
schillende soorten van tor[iedo s of mijnen. De voor-
naamstcii zijn genoemd in het volgende laleltje: 
E D 0*S. 

Mechanise tir 
torpcduY 

Dootrisebe 
lorpedoV r \> . / \ , 

torpedu. torpedo. Kuaui (frame) 
torpedo. 

Vlut-
torpedo. 

Itaml-
turpcilo. 

1 Singer-
J torpedo. 
j Mc. I n ? . 
( torpedo. 

De mechanische torpedo's zijn bestemd om, gelijk 
de naam timet uitdrukken, te ontploffen door bloote 
aanraking met een schip. Zij wonlen in groejieu 
in de haven, die men ermede veidedigen w i l , ge
plaatst, wat geen gemakkelijk werk i s , wegens het 
daaraan verbonden gevaar, terwijl het onk moeilijk 
valt ze Weder veilig te verwijderen en zij ziviwel be-
vrienden als \ ijandelijken sche|K'ti den weg vers|ier-
ren. Ook is hel vaak wenschelijk, althans bij Wlang-
rijke havens, de verdediging niet aau mechanische 
torpedo's alleen over te laten, maar ze te ondersteu
nen door het vuur der kustbatterijen. 

(Jeduremle den Amerikaanse hen oorlog hebben zij 
goede diensten gedaan , en nog zijn zij niet te ver
werpen daar, waar een deel der kust moet verdedigd 
worden en geen andere verdedingsiniddeleti liestnan. 
llovendien zijn zij goedkoop en eischen geen bij
zondere handigheid. Ouder de mechanische torpe
do's rekent men de raan> (fhune) torpedo, bestaande 
uit een houten raamwerk, dat verzwaard wonlt , 
door ankers np ziju plaals wordt gehouden onder
water , en waarop eenige vaten met ontplofbare stof
ten bevestigd zijn. 

Eeu andere mechanische torjiedo is de vlot-torpedo, 
waartoe o. n. behoort de |tairel-toi|iedo, tlie in den 
laatsten Turkschen oorlog werd gebruikt en de ge
daante heeft van een ton met spitse punten. In 
dit vat, dal verzwuaid en geankerd wordt, bevindt 
zich de ontplofbare stof, die ontstoken wordt door 
imlrukkitig van [ietv.us.sies ol klapjiei-s. In sterk-
stroomend water is zulk een vat moeilijk op zijne 
plaats te houden. 

Ook de Singer-torjiedo, verbeterd door Mc. Evov, 
wordt onder de oppervlakte van het water aan een 
anker bevestigd , en heeft de gedaante van twee met 
de grondvlakken op elkaar gejdautste afgeknotte 
kegels, die iu de hoogte aanmerkelijk verschillen. De 
ontjilolfing der lading geschiedt weder door een nehok. 
Het gewicht der nntplofbare stol' in zulke torjiedo's 
wisselt, als schietkatoen gebruikt wordt, gewoonlijk 
nf van 100 tot 150 kilogram. 

Hij dit vluchtig overzicht over mechanische torjie
do's voeg ïk het volgende. Rij al baar gebreken 
hebben ze toch met andere torjiedo's gemeen, dut 
zij een groote moreele uitwerking OJI den vijand 
hebben, geinige de verdediging der Duitsche havens 
iu 1870, die door de Fransche vloot ongemoeid 
werden gelaten, omdat men vreesde voor torjiedo's, 
die echter mecrendeels slechts (jguiiinten waren, 
ilanr men geen lieden had kunnen vinden, bereid 
om mechanische mijnen te plaatsen, uithoofde van 
de ongevallen, die zij leeds veroorznnkt hadden. 

Ook in den Turk sch-Russischcn oorlog maakten 
beide jiartijen zich verkeerde voorstellingen over dc 
verdediging met torpedo's door de tegenjinrtij. Het 
denkbeeld alleen, dat torpedo's hier of daar aanwezig 
waren, verlamde de operatie-.. 

De rnore.de indruk is dus groot, en ware dit zoo 
niet, wellicht zou , in spijt van torpedo's, menige haven 
gefotceetd z i jn , daar men bijv beeft ondervonden 
dat de afstam!, wnaroji vaak torjiedo's onderling lagen , 
te groot was in verhouding tot den werkingskring 
van een torjiedo. 

De ondervinding, die men in oorlogstijd heeftop-
gedaan ten opzichte van electrische torjiedo's, is 
niet gi-oot, eu iu haar ouvolmaukten vorm bleken zij 
in deu Ameiikaaiisclieti alsook in den Krimnnrlog 
van weinig nut. 

Grooter was haar nut in de beide laatste Eurojieesche 
oorlogen, voorzoover lietreft kustverdediging,ofschoon 
de uitwerking sbs-hts moreel en het effect door ver
nieling niet van groote beteekenls was. 

De voorname voordeelen van electrische torjiedo's 
zi ju, dat zij steed« onder controle zijn , onwerkzaam 
kunnen gemaakt wonlen voor bevriende schejien, en 
vervangen door nieuwe, of wel geheel verwijderd. 
Daartegenover staat, dat zij bediend moeten worden 
door jM-rsoneii. die geheel met het stelsel zijn ver
trouwd, 

Ook deze torjiedo's worden iu groejieu in S M haven 
of rivier gejilaatst en kunnen op tweeërlei wijze ge
bruikt worden, al naar gelang barer constructie. 

De eigenlijke torjiedo heeft gewoonüjk oen cilin
drische of kegelvormige gedaante, wordt uil plaat
ijzer gemaakt, en dient als grondmijn of als drij
vende mijn. 

De lading in zulk een va l , welke bijv. ; 100 kilo
gram kan wegen, als zij uit schietkatoen bestaat. 
wordt ontstoken door middel van een electliscben 
•trOOrn, waartoe dus noodig i«, dat een electrische 
kabel naar den wal gelegd wordt. Nabij de torpedo's 
vertakt zich zulk een kabel in zooveel draden als er 
mijnen z i jn , gewoonlijk zeven voor iederen kabel, 
en deze vertakking geschiedt met hchul|i van eeu 
zoogenaamde spreidoos (junction box). 

Aan wal bevindt t\ch eeu soort observatorium, 
waar men door signalen ol kijkers, in verhand met 
eeu tweede waaruemingsplaats OJI den wa l , zich kan 
vergewissen of een sehiji boven een torpedo is. Is 
dit bet ge vul , dan kan men den electrischen stroom 
sluiten eu de torpedo daardoor doen ontploften. Men 
kan echter een electrische torjiedo ook zoo inrichten , 
dat zij ontploft door een schok. Er moet dan een 
antomiitische strooi nsl ui ter in of huiten de torjiedo 
aanwezig zijn. Vandaar dat men onderscheid maakt 
tusHchen de zelfwerkende methode en het ontsteken 
door schatting ol' waarneming. 

Het straks genoemde vat wordt door middel van 
een ol ander anker met de noodige kabels en ket
tingen aan den bodem der rivier bevestigd, en ingeval 
de siroomsluiter buiten de torjiedo l ig t , wordt het 
vat, wnnrin die strooinsluiter zich bevindt, bevestigd 
aan de eigenlijke torjiedo en drijft boven haar. 

Is de stroomnatter in de torjiedo zelf geborgen, 

dan spreekt men wel van electro-cnutact-torjiedo. 
De bekendste stroom-duiters zijn die van ICathieeoa 

en M c Evov, docfa de inrichting dezer toestellen kan 
hier niet beschreven worden. 
9 Evenmin kan men zonder figiti-en een duidelijk 
denkbeeld geven, hoe een observatorium als boven
bedoeld is ingericht. Genoeg zij het te zeggen, dat 
die inrichting niet zoo heel eenvoudig is, wat bij
voorbeeld reeds daaruit hlijkt, dat men ervoor noodig 
beeft een vuurbatterij , een signaal batterij , «HUI proef-
batterij en een telegraafbalterij. 

Is het defensieve torjiedo wezen reeds aanmerkelijk 
ontwikkeld, hetzelfde kan niet gezegd worden van 
het offensieve. In vredestijd gelukken proefnemingen 
met. aanvalstorjiedo's veelvuldig, maar in oorlogstijd 
zijn il uitren tegen dikwijls taislukkiiigcn geconstateerd . 
voort vloeiende uit zenuwachtigheid der torpedisten en 
uit min gunstige omstandigheden. Zoo bleek o, a. 
iu deu laatsten Turkschen oorlog, dat de groote 
kracht vau aanvallen door torpedo's grootend eeki nog 
slechts iu thixiric bestaat 

Oaan wij ook deze torjiedo's in korten trekken na 
Drijvende torjiedo's zijn die, welke haar beweging 

ontvangen van hel getij ol' den stroom. Zij kunnen 
dienen nn pontonbruggen te vernielen, eischen be 
ketidhei'i inet stroom ingen en zijn onzeker. 

Tot den torpedo's behooren die van Lewis en Me. 
Evoy. De eerste bestaal uit een doos of vat, gevuld 
met de ontplofbare stof en voorzien van psrousries. 
De doos is verbonden aau een staak of Imntn, die 
bet geheel verticaal doet drijven, met de lading on
der en zoodanig, dat de boom slechts even bovenwater 
uitsteekt. Andere onderdeden van dit werktuig zijn 
een gewicht en een ketting. 

Mc. Evoy's torpedo is niet zoo eenvoudig, maar van 
beten; constructie, doch aangexien die werktuigen 
nog weinig dienst hebben liewezen, kan een beschrij
ving ervan hier gemist worden, temeer omdat li 't 
mij voorkomt, dat «loze eu dsrgeldketotpedovormen 
niet lang zullen bestaan, waarover straks nader. 

Hetzelfde acht ik waarschijnlijk voor de sleeptor-
pedo van Ilarvey en andeiv sleeptorpedo's. Deze be
staan uit een metalen vat in den vorm van een af
geknot rechthoekig jiaralli'lojiijMiluni, van boven VOOr-
zien van verschillende hef hoornen , door middel waarvan 
men de lading doet ontploften, als de torjiedo, die 
gesleejit wordt door een tOipedobootje, met bet vijan
delijk scbiji , dat men vernielen w i l , in aanraking is 
gekomen Deze ontploffing kan geschieden eaeeheniw.h 
of eleetrisch. 

Het behoeft geen betoog, dat er met zulk een tor
pedo goed en zeker gemanoeuvi-eerd moet werden : 
als de vijand oji zijn MpM vise" i s , temeer daar 
zij alleen bruikbaar is bij dag. Ook bevriende sc,he|ien 
bebben zich in het bijzonder voor deze torpedo in
licht te nemen. 

Onder spar-turpedos heeft men te verstaan een uit
houder of boons, bevestigd aan een torpedoboot eu 
voorzien van een eilindriseh-kegelvormig vat, waarin 
zich de ontplofbare stol bevindt, welke moet kunnen 
ontstoken worden door contact of naar goeddunken. 

De hoeveelheid ontplofbare stof in zulk een spar-
torjiedo kau bijvoorbeeld bedragen 25 kilogram schiet
katoen. 

Deze vernieliugswerktuigen hebben iu meer dan 
één oorlog reeds bewezen , met voordeel gebruikt le 
kunnen worden, maar toch is hare waarde niet boven 
twijfel verheven. Zij staan in het nauwste verband 
metde torpedobooten, waarop se aanwezig zijn. Van 
daar, dat aan de constructie dier lixioten iu de laatste 
jaren veel aandacht is geschonken. 

De meest In-kende fabrikanten ervan zijn: Tfaor-
nyeroft and Co. eu Yarrow and Co . , wier namen 
de bootjes dan ook dragen , terwijl nee ook soms 
melding vindt gemaakt van Herresholl's torjiedobooten. 

In lorpedobooten, die dikwijls niet langer dan &0 a 
80 meter zijn en ook wet gebruikt worden om tor-
|iedo's te sleejien. eisehl men handigheid , groote snel
heid, bijv. vun 18 Itnoopen per uur of ongeveer !* 
meter jier seconde, zacht werkende machines, goede 
rook verbranding en andere zaken. Door de nianneu 
van bet vak worden zij dan ook beschouwd als een 
triomf van den modernen scheepsboow. 

Torpedobooten zijn ook wel voorzien van een 
Whitehead- of vrtthtorpedo, wier inrichting geheim 
wordt gehouden, maar zeer samengesteld is en die 
daardoor wellicht nog weinig gepresteerd heeft. Met 
de Lay-torpsdo behoort zu tot de locomotief- of auto* 
mntisehe torjiedo's. Zij heelt de gedaante van een 
sigaar vorniig vat, is 4 a t> meter lang en bedt een 
middellijn van 35 a 40 centimeter. 

Er zijn drie afdeelingen i u : een VOOT de lading, 
sen voor de werktuigen ter leguleRiitig eu een VOOT 
samengejiei-ste lucht, wier spanning soms (ïó ol meer 
atmosferen bereikt en wimrdoor twee schnwveu, ter 
voortstuwing, wonlen in beweging gebracht. 

De torjiedo kun Op verschillende manieren te water 
gelaten worden, beweegt zich in slecht water in eeu 
rechte lijn oji een vooraf bepaalde diepte, kan , na 
zekeren afstand afgelegd te hebben, •toppen, zinken 
of ontploffen en heelt een aanzienlijke snelheid. 
Haar voornaamste doel is schepen te vernielen. Zij 

werd uitgevonden en vervaardigd te Fiuine in Oos
tenrijk. 

Om achter het geheim der constructie te komen , 
In-taalde de Engelsche Admiraliteit. na proeven op 
de Uedwajf in Engeland, 19,500 jiond sterling. 

Sedert werd dit werktuig tiaiimerkeiijk verbetenl. 
Een White bead-torpedo kost, naar gelang der 

STOOtte, 3600 a 4500 gulden. 
Een met minder samenge-tidde inrichting is de 

l.ay-tor|iedo, welk werktuig de ojilossing is of heet 
le zijn van hel volgende niet gemakkelijke vraagstuk: 
een lichaam vun zeker gewicht, huiten bereik vau 
's mens-hen band. een zeker traject met zekei-e snel
heid o|> zee te doen all eggen. naar willekeur van 
richting te doen veranderen , te doen duiken en weder 
te doen rijzen en nuar verkiesing te doen ontploffen. 

Hieruit blijkt reikis, dat indien dew torjiedo even 
zeker van werking is als samengesteld van inrichting, 
zij een geducht wapen IDOSt zijn. Goed bezien. 
is de ojilossing van genoemd vraagstuk, wanneer 
daaraan wordt toegevoegd eenvoud in constructie en 
zekerheid van werking, het eenige desideratum oj> 
hei offensief gebied vau het tot'|iedowezen, want een 
torjiedo aan die eischen voldoende, zou vele andere, 
waaraan lager eischen gesteld zijn, doen vervallen. 

Ile vort.-, der Lav-tor|iedo komt min of meer over
een met dien dei' Whitehead-torjiedo, eu de ver
schillende manipulaties hebben plaats door middel van 
eli-ctriciteit, waarvoor een electrische kaliel veivischt 
wordt . doch overigens is de inrichting niet in allen 
dee Ie bekend. Men weet echter, dal de voortstuvver 
een schroef is , bewogen dooi- samengeperst koolzuur. 
De grootste snelheid dezer lorjiedo schijnt 8 knoopeu 
niet te boven te gaan 

Het spreekt vanzelf dat, door de zeer samenge
stelde inrichting, ook de constructie omslachtig eu 
dus de jnijs zeer hoog is. Tntimtoe zijn deze tor
jiedo's dan ook slechts in het bezit van het Ameri
kaans»: be en bet Russische Gouvernement. 

Over oiulerzeesche booten, waaromtrent talrijke 
plannen zijn gemaakt, zal ik niet uitweiden, aan
gezien zij nog zeer onvolkomen zijn. 

Uit het voorgaande bl i jk t , dat hoeveel tu de laatste 
jaren ook reeds gewijzigd is aan torjiedo's, er nog 
ruimte genoeg overblijft voor meer verbetering, te
meer, daar de aauv alstorpedo tegenwooidig rekening 
heeft te houden met eleetrisch licht, revolverkanonnen 
en andere middelen van bewaking en verdediging. 

P. 

P R I J Z E N V A N R O U W T E R R E I N . 
Bouwgrond te Zutfen. 

Ren I sten Maart werden 17 jierreeleii bouwgrond 
buiten de voormalige Nieiivvstailsjioort door het Ge
meentebestuur in veiling gebracht onder voorwaarde , 
dat. daaroji binnen twee jaar huizen van minstens 
negen meter hoogte geUiuwd moesten worden. Deze 
gronden waren gunstig gelegen aan den grooten weg 
van Zullen naar Deventer, en de jierceelen weiden 
afzonderlijk en ten deele in miissa verkocht, zooals 
hieronder is ojigegeven. 

Nolan,ers der 
ncrceeleu. 

G r o o t t e 
in II». 

Operengit. Prijs 
• 

1 en •> 887 f 4551 f 4.01 
: i . 1 K'20 . :<tm > 4.50 

.-, 325 , '.15,1 . 2.9-2 
6 •26b . 1230 . 4.65 

7 — l i l ln4,'. > GUtiU » 0.37 
13—17 7411 . 8SS3 > 8.41 

Totaal. . . . 4183 ƒ 13310 / 5.57 

Bouwgrond tv Deventer. 
Door het Gemeentelast uur wenl den l'Jden Maart 

een bouwblok tusschen de voormalige Rergjioort en 
het Pothoofd aldaar, OJI de gewezen vestinggronden 
gelegen, in veiling gebracht. Me geheeleopjiervlakte 
bedroeg 08 A, H"> c.A. eu is aan drie /ijilen dooi
de hoofdgracht en aan tie vierde door eene nieuwe 
siraal begrensd. De ligging vau het bouwblok is 
goed en de gemeente verbond zich, de straat vóór 1 
Mei 188'i over minstens 8 meter breedte en vóór 
I Januari IH*:l over de volle breedte van 1 -2 meter 
te bestraten. Het Imuwhlnk heeft de diepte Van37 M . 
waarvan 0 M . moeten worden afgetrokken voor het 
talud langs de grachtzijde, en bestaal uit een recht
hoek van Klit meter lengte hij de genoemde 37 M . 
breedte en twee stukken ter weder-szijde daarvan . res-
pectievehjkgroot 404 en 340 c.A. De verkoophal 
plaats per strek kenden nieter van den rechthoek, 
zoodat de prijzen van inzet, verinniging en afslag be
trekking hebln'u op eene Ktrook van 'M M ' . opjier
vlakte. 

De eerste strekkende meter werd gemijnd o p / l 10 , 
daarna met / *20 verinnigd en getrokken o p / 170.—; 
deze kooper nam 50 stronken en was volgens de 
voorwaarden verplicht, bet ituk van 464 M * . grootte 
tot denselfden prija per centiare daarbij te nemen, 
zoodat door hem 9314 M 1 . tot den prijl van ƒ 1.60 
per centiare gekocht werden. 

1 
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Ue 51ste strook van ilen rechthoek werd OP / 1 0 5 . — 
gemijnd, met ƒ 2 0 . — gehoogd en op / 140. - ge
trokken, tot welken prijs het overige ad 45 A . 
21 c.A. verkocht werd, daaronder begrepen het be
lendende stuk van r W O M 3 . , makende alzoo ƒ8.78" 
per c .A. 

De middelpnjs van het geheele stuk Iwdrangt 
ƒ 4.06 en de Raad beeft den verkoop goedgekeurd. 

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 H E E L I N G LaiOKM m O M S T R E K E N . 
Vergadering run 25 Maart 1881. 

Bij de o|M*ning der vergadering complimenteert 
de Voorzitter den heer R. de Wilde Rz., als nieuw 
lid tegenwoordig, terwijl de heer W . van Schalk 
met zijn geslaagd eindexamen aan het Genootschap 
Mathesis Scientiarum Genetrix wordt gelukgcwenscht. 

De notulen der buitengewone vergadering van 1 "> 
Maart j .1 . , belegd, naar natilciding van bet voorstel 
tot aankoop van een maatschappelijk gebouw, wor
den gelezen cn goedgekeurd. 

De Voorzitter deelt mede, dat het Bestuur rijn 
voorstel tot aankoop van een maatschappelijk gebouw 
intrekt, aangezien het meerendee) der afdeelingen, 
en in het bijzonder die te Amsterdam, tegen het 
voorstel gestemd zijn. De p. m. 5000 gutden, thans 
beschikbaar, zullen vermoedelijk voor verschillende 
doeleinden worden aangewend, terwijl ook deuitkeo-
ringen aan de aldeelingen zullen geregeld worden. 

De kunstbeschouwing, bestaande uit verschillende 
etsen cn photographieen door den heer G. II. Bertram! 
ter bezichtiging gesteld, mag als wel geslaagd ge
noemd worden. 

Aan de onle is: de bijdrage van den heer I. J . 
Kersbergen, onderwerp: Vestingbouw. Nadat spre
ker het nut der vestingen, zoowel in den verdedi
genden , als aanvallenden oorlog, door verschillende 
geschiedkundige aanhalingen bad aangetoond , gaf bij 
eene uitvoerige beschrijving *an de vesting :Naar-
den" , toegelicht met verscheidene teekeningen. 

Namens de leden dankte de Voorzitter spreker 
voor zijne leerrijke bijdrage. 

Het verslag van den staat en de handelingen der 
Afdeeling over 1880 1881, door den Secretaris uit
gebracht, wordt goedgekeurd. Het zal aan het Be
stuur der Maatschappij worden opgezonden nadat het 
verhandelde op deze vergadering eraan zal zijn toe
gevoegd. 

Vervolgens had de aan de orde zijnde verkiezing 
van Bestuursleden plaats. 

De uitslag ervan is, dat het Bestuur thans als volgt 
is samengesteld uil de heeren.' 

J. W . Schaap, Voorsitter; 
W . P . J . Verhaar, Vice-Voorzitter; 
P. O. Lancel, Secretaris; 
O. H . Bertram!, Penningmeester; 
J . J. Hasselbaeh, Commissaris. 
Ten slotte wordt dc heer II. J . T. 1'. van Kwljk 

als nieuw lid voorgesteld en aangenomen, met toe
treding als buitengewoon lid der Maatschappij. 

Met een woord van dank door den Voorzitter wordt 
de vergadering gesloten. 

Boekaankondiging. 
Stoomtrams. Beschouwingen over 

spoorwegen en trams, hunne verbin

dingen en aansluitingen, in verband 

met het ontworpen net van stoom

trams voor Amstenlam. Met drie 

kaarten, door T . Sanders, civiel en 

bouwkundig ingenieur. Uitgaat' van 

Jan D. Brouwer te Amsterdam. 

Onder de onderwerpen van den dag nemen de 
tramwegen eene eerste plaats i n , getuigende heiieh-
ten over opmetingen, concessie-aanvragen en ver
gaderingen, die door de verschUlendecouranten bijna 
dagelijks tot ons komen. Voor plaatsen, die niet 
aan het spoorwegnel gelegen zi jn, is het dan ook 
van groot belang, dat zij door tramwegen verbonden 
worden en de lokale omstandigheden geven aan of 
het paard dan wel bet stoomtuig als trekkracht ge
bruikt moet worden. 

In de hoofdstad van ons vaderland wordt een net 
van tramwegen gevonden, dat aan de billijke eischen 
van het publiek voldoet en waarop met voldoening 
gewezen kan wonlen. De gestadige uitbreiding van 
Amsterdam is oorzaak, dat de behoefte aan nieuwe 
lijnen zich doet gevoelen en dc Gemeenteraad staat 
voor het moeilijke vraagstuk, of hij dc concessie voor 
de verschillende bestaande en nieuw aan te leggen 
lijnen voor een tijdvak van vele jaren aan de A m -
sterdamsche On inibusii iaat schappij mag geven. De 
ingenieur Sanders beeft concessie voor een nel van 
stoomtrams in en om Amsterdam aangevraagd . en 
de hier besproken brochure heeft het doel dit ont
werp bij het publiek in te leiden. Afgescheiden van 
het belang, dat de Amsterdammers ongetwijfeld stellen 
in deze concessie aanvraag en waardoor de brochure 
onder het oog van vele lezers zal komen, zal ook 
door het groote publiek van den inbond gaarne kennis 
genomen worden. Reeds vroeger wen! gezegd , dat 
de tramwegen in deu laatsten tijd veler [«langstel
ling Hekken, eu met het oog daarop moet het lezen 
van het geschrift van den ingenieur Sanders aan
bevolen worden. In de eerste plaats wordt een be
langrijk hoofdstuk gewijd aan wegen, spoorwegen 
en trams, om daarna eens vergelijkende heschuu-
xving van het fintworpen net roor Amsterdam te 
geven, waarbij de schrijver gelegenheid vindt de 
verschillende voordeelen voor landbouw, handel en 
industrie uiteen te zetten en door voorbeelden te 
wijzen op de voorwaarden , waaraan een ceintuurbaan 
móet Voldoen, Daarna wordt de >;nccssie-aanrraag 
behandeld met vermelding van het rapport, door 
den hooglceraar N . II. Henket uitgebracht, over de 
plans en berekeningen van de aanlegkosten, de op
brengst en de exploitatie; bij dit hoofdstuk worden 
verschillende bepalingen aangehaald, die te dien op- j 
zichle iu de Fransche wet voorkomen. Bij het be- , 
Kpreken van de uitvoering en exploitatie worden 

ile lijnen in groote trekken toegelicht en voor enkelen 
verschillende oplossingen besproken, waarna erop 
gewezen wordt , dat de stmatloromotieven volkomen 
burgerrecht verkregen hebben , zooals de geschiedenis 
der laatste jaren duidelijk doet uitkomen. Voor de 
genoemde concessie zou de warm wat er locomotief 
(Locomotive sans foyer) wonlen toegepast en er wonlt 
uitzicht geopend , deze hiertelande te doen innken. 
Het laatste hoofdstuk handelt over de financieele 
resultaten sn geeft aanleiding, de uitkomsten van 
ondernemingen in het buitenland mede te deelen cn de 
schrijver eindigt met de verklaring, dat hij zich van 
dc levensvatbaarheid der onderneming ten volle over
tuigd houdt. 

De brochure venlient krachtige aanbeveling. 

I N G E Z O N D E N . 

ltotterdam, 24 Maart 1881. 

Mijnheer de Redacteur, 

Hoewel eerst het voornemen gehad hebbende niet 
te antwoorden op het ingezonden sink van de heeren 
J. 8c D. van der Pot, handelaren ln cement alhier, 
voorkomende in uw nommer van I '1 Maarl II. , komt 
het mij bij nader inzicht toch niet ongepast voor, 
iets daaromtrent te zeggen, al was het alleen maar 
om het twie zwijgt, stemt toe", te ontgaan. Aan
genaam zal bet mij alzoo zijn, als n het volgende in 
uw geacht hlad wildet opnemen. 

Ik , en meerderen niet mi j , zijn zeker met de heeren 
Van der Pot van oordeel, dat een technisch bureau 
tot onderzoek van bouwstoffen eene zeer gewenschte 
zaak is. Bij zulk eene mrichting mag men geoefende 
banden verwachten. Die heeren dwalen echter, als 
zij zeggen, dnl de proeven, in de vergaderingen van 
de Rottenlamsche Afdeeling gebroken, nie; doorge
oefende handen zijn geschied. Tegen het gebruikte 
werktuig toch zal wei geen bedenking bestaan en de 
persoon, die het behandelde, mag veilig als geoefend 
genoemd wonlen, want het was lang niet de eerste 
keer, dat hij ermede omging. Dit. is ook hel ge
val geweest met de vervaardigers der proerstukken: 
dc een was een werkman, die bijna drie jaren lang 
niets anders doel dan pniefsteenen maken, geholpen 
door een bekwaam cernentverwerker, door tet bestuur 
daarvoor aangewezen. Als eerstgenoemd»- het toen 
nog niet kende in nl zijn bijzonderheden, leert hij 
het zeker nooit: maar even zeker is het ook, dat de 
heeren Josson en De Langle hem dan reeds lang 
hadden ontslagen. 

In het artikel komen voor de onderstreepte woorden 
het: »fer beproeving e.cpres gezonden monster". 
Dat moet toch niet •du iden dat verondersteld wordt, 
dat het expres ervoor gemaakt was? In de ver
gadering van 5 November is door een iid gevraagd, 
of de cement voor de proefstukken door dc heeren 
Josson en De Langle expres voor het doel was ge
fabriceerd Het antwoord van den vertegenwoordi
ger der fabriek was: »Kom en neem naar willekeur 
uit ± 5000 vaten een monster. Blijkt het, dat de 
proeven, op dezelfde wijze genomen , niet ongeveer 
dezeltde uitkomsten als nu opleveren, dan zijn alle 
mogelijke gemaakte kosten voor onze rekening." 
Het Hestuur dei- Afdeeling IHXNI ook aan, toen er 
eenige bedenking gemaakt werd , dat de heeren Josson 
Sc Dc Langle alleen maar geweten hebben dat er 
proeven in vergelijking met andere soorten zouden 
genomen warden , om die , onder het noodige toezicht 
van wien ook, te herhalen. Voorzoover mij bekend, 
is totheden noch ann de eene noch aan de andere 
nitnoodiging gevolg gegeven. 

Wat de heeren Van der Pot zeggen over den ou
derdom der cement, waarvan de proefstukken ge
maakt werden, heeft reeds in he Opmerker te lezen 
gestaan achter de proefnummers 15 en 16. 

Wat gewensebt wordt le be tongen door de ver
gelijking van eenige uitkomsten der proeven, is mij 
niet recht duidelijk. Het schijnt mij toe, dat bij die 
zinsnede het een of ander in dc pen is gebleven. Vol
gens de cijfers schijnt aan een vergelijking tusschen 
Josson- en Dyckerholf-cetnent, proeven 1 en 15, gedacht 
te moeten wonlen, wat tamelijk goedgaut, als 37 
K G . veranderd wordt in 'A\ K G . ; misschien is dat 
een drukfout. Wat in het begin vau tien volgenden 
zin gezegd wonlt over beter en minder goed wor
den door bijvoeging van zand, zal zeker wel alleen 
met het oog op de uitkomsten der proeven 21 tot 
24 bedoeld zijn, want het vergelijkend resultaat bij 
al de overige geeft niet een zoo aanmerkelijk ver
schil aan. 

Ik laat de DTckcrhoff-ceroent geheel in bare waarde, 
als een goede cement, maar zeg tevens, dat de Jos-
son cement beter i s , en naar ik ineen, niet op losse 
gronden. Ken bewijs uit vele, die nu reeds bijge
bracht zouden kunnen worden, is het volgende: de 
heet- Louis Kirrbmnu laat Op dit oogenblik le 's-Hage 
een bierbrouwerij bouwen, die hij evenals vroeger 
twee andere, van cement-IK-ton wilde oprichten. 
Het Gemeentebestuur kon hiertoe zijn toestemming 
niet geven dan nn deugdelijk onderzoek, en stond 
daarom toe, alleen de fundeering op die wijze te 
maken. Hel onderzoek schijnt gunsiige uitkomsten 
te hebben opgeleverd, want de verdere opbouw is 
nu toegestaan in cement beton. Waren, vanwege 
de onzekerheid der toestemming, de steenen VOOT 
den opbouw niet reeds voor het grootste gedeelte 
aangevoerd, dan had de heer Kirchman zonder 
bedenking de geheele brouwerij daarvan afgewerkt; 
thans echter zal hij zich bepalen bij het tras
raam rondom, en een koetshuis met arbcidei-swo-
ningen geheel daarvan le houwen. Vóór de heer 
Kirchman eene kCUM van cement deed, heeft hij een 
menigte soorten onderzocht, en toegerust met alle 
daarvoor gevorderde kennis, als luj i s , was de 
uitkomst van zijn onderzoek: ide Jusson-cctneiit be
valt mij het best van alle", hetgeen ik lees in den 
voor mij liggcndcn brief van den heer Kin-liman. Ook 
zegt hij daarin: nzoo het voor de heeren fabrikanten 
van die cement, alsook voor u , vnn voonleel is 
een goed attest voor hunne cement te ontvangen, 
zal het voor belanghebbenden het best zijn zich te 
komen overtuigen aan het gebouw, dut ik van uwe 
portland-cement gemaakt heb." 

Ook de heer G . K l o m p , architect aldaar, die er 

ongeveer 50000 kilo van heeft dien verwerken, 
stelt zich gaarne bereid inlichtingen te geven. 

U dankzeggende voor de plaatsing, blijf ik hoog
achtend 

Uw dw. dienaar 
A . E . Ra A AT. 

Generaal-agent der Jnsson-remcnt 
voor Nederland en lndie. 

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 / . M . is, met 15 Apri l 
n. s., benoemd tot Rijksopziener op de spoorweg" 
diensten .'te klasse J . .1. HoogenIsmm. 

— Door Z. M . is met 1 Apri l e. k. benoemd tot 
opzichter 2e klasse bij de Rijkstelegraaf B. L Vogels, 
thans adspirant-opzichler bij dien dienst. 

— De sectie-ingenieur bij de Staatsspoorwegen de 
heer Lindo. thans toegevoegd aan den directeur der 
spoorwegen te 's-Gravenhage, wordt naar Puinerend 
verplaatst, ter vervanging van den sectie ingenieur 
Van Hooft*, die weder by den Waterstaat is ingedeeld. 

— Hei Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 
eene vergadering houden op Dinsdag 12 April e. k., 
in het lokaal UUigentia. 

Op de agenda komen onder andere voor: 
Brief van het lid ('. R. I. Kallenberg vau den 

Bosch, ten geleide van eene verhandeling liettvffi-ndo 
de toepassing der methode van bet lid A. C. Broek
man ter bepaling van de maximum-verticaal kracht 
eu het inaximuin-aaiigrijpingstuotueiit op de onlangs 
bij de Maal si; happij lol Kxploilalie van Staatsspoor
wegen in gebruik gestelde locomotieven van 07 tons 

Brief van het lid W. A . M . Piepers, daarbij in
zendende eene beschrijving eener proefneming met een 
afgekeurde • stoomketel in verband met de sterkte 

van ketels met inwendige vuring. 
Mededeeling van het ltd I. Gosschalk over het 

gebruik van bolle metselsteen in het algemeen en 
over die der heeren C'remer te Bolsward in hel 
bijzonder. 

Mededeeling van het lid A. Pb. Kapteyn overeen 
diagram ten dienste van remproeven, 

Mededeeling van het lid Dr. E. F. van Dissel over 
eenige form uien voor waterloozing vergeleken met 
waarnemingen in het Katwijksche uitwateringskanaal. 

Enkele opmerkingen van bet lid .1. A . A. Waldorp 
over de verbinding van het Noordseekanaal met de 
Waal. 

Mededeeling van het lid Mr. C. Miraudolle over 
eene door hem gedane uitvinding, bestaande iu het 
ereosoteeren vun palen over eenig willekeurig gedeelte 
der lengte. 

Tentoonstelling van ijzeren voorwerpen uit de fa
briek van W. Tilmann tc Retnscheid. 

— Den 36" Maart is alhier, onder voorzitterschap 
van Mr. P. F. lluhrecht, eene vergadering gehouden 
van ingelanden vau Rijnland, ter liespreking van 
eenige gemccnschupiielijkc lielaugen. 

Na discussie werd honioton. om aan de Provinciale 
Staten van Zuid- eu Noord-Holland per adres te ver
zoeken, verschillende wijzigingen iu het reglement van 
Rijnland totstand te brengen. Die wijzigingen strek
ten : lo . om door opneming van een nieuw artikel 
bevoegdheid te verwerven voor ieder ingeland, om tegen 
een besluit vau dijkgraaf en hoogheemraden voorzie
ning te vragen bij de Vereenigde Vergadering, een 
beginsel, dat nieuw is in 't leglemeut, maar reads 
VOOT enkele speciale gevallen is aangenomen. Wi j 
ders om van alle besluiten der Vereenigde Vergade
ring appél open le stellen np Gedeputeerde Stalen 
van Zuid- en Noord-Holland met hooger beroep op 
den Koning; 2o. om bet beginsel van openbaarheid, 
in het reglement van Rijnland enkel opgenomen voor 
do Vereenigde Vergaderingen, waarin over begroo 
ting en rekening wordt gehandeld, uit te breiden 
tot alle vergaderingen van het bestuur, op de wijze 
zooals in de Gemeentewet de openbaarheid der ge
meenteraadsvergaderingen is voorgeschreven. 

Wat de vraag betrof: »ls de instelling van een 
nieuw waterschap, waardoor de Noorder-Lekdijk, 
althans ten deele, ten laste der ingelanden van Rijn
land zal komen, iu hun belang;" werd met alge
meene stemmen besloten de leden, die hel bureau 
vormden, als commissie "ad hoc" in te stellen en 
deze te belasten om die vraag te ondei zoeken en 
aan de vergadering een preadvies uit te brengen, 
met machtiging , desgeraden, zich andere ingelanden, 
rechtsgeleerden of waterbouwkundigen te essiirneeren. 
Dat preadvies zal in een nadere vergadering Ier ta
fel worden gebracht. 

— Dc Keizer van Duitschland heeft den heer W . 
C. A . Sla t ing, hoofddirecteur van de Rijkstelegraaf, 
tot tidder der Roode-Adelaaisorde 2e klasse benoemd. 

— De heer .1. A . de Bergb deelt aan de Sieuwe 
llotterdamsche Courant het volgende mede, ont
leend aan de Parijsche Moniteur des Arts: 

Men herinnert zich nog wel , dat het prachtige 
doek, voorstellende den veldslag hij de Pvruriiiden, 
indertijd geschilderd onder leiding van kolonel Lnn-
glois, slechts korten lijd in de Champa Elysées te 
bezichtigen was, vanwaar het tengevolge van bet 
Imuwen van het paleis der wereldtentoonstelling in 
1855, wegens onteigening van het iianorama, wenl 
verwijderd. Het doek werd toen iu stukken gesne
den en overhaast opgeborgen, zonder ei goede zorg 
voor te dragen. 8poodlg wenl het geheel vergeten 
en eerst onlangs teruggevonden. Wij vernemen, dat 
er in 's-Gravenhage aan het Bezuiden hout, onder de 
bekwame leiding van den Nederlandse hen architect 
Wesstra, een prachtig panoramagebouw wonftopge-
richt, en het bestuur daarvan op het gelukkig denk
beeld kwam, om zich den eigendom van dit doek 
te verzekeren, l iet droeg de zorg voor de herstel
ling ervan op aan den schilder Merrier, van de 
Boot* nationale des Reaux-arts, en ondanks de 
vele moeilijkheden, aan het n-stanreeren verbonden, 
zijn wij ervan overtuigd dat het prachtwerk, 'twelk I 
nn den val van Napoleon In Parijs geen ditii** kan | 
doen, weldra in zijn oorspronkelijken toestand .'.al 
teruggebracht z i jn . en duizenden toeschouwers nanr ' 
Neerlands tesidentie tokken zal. 1 

Utrecht. In eene huitengewoiie algemeene ver
gadering van aandeelhouders der Nedet landsche Rijn
spoorwegmaatschappij , waren 21401 aaudeelen door 
8aandeelhouders vertegenwoordigd, uitbrengende 42.'! 
stemmen. 

De volgende besluiten zijn in deze vergadering 
genomen: 

lo. de Directie te machtigen om ten laste der Haat-
schappij eene geldleening ie sluiten van / 1.200,000, 
bestaande uit een serie van 1000 obligation aan 
toonder, elk groot ƒ 120(1, rentende t ten honderd 
'sjaars, overeenkomstig bet overgelegde bericht en 
de voorwaarden, vooral door de Directie aan de be-
oordeeling van commissarissen onderworpen; en 8o. 
de Directie te machtigen tot bet aangaan eener Over
eenkomst wegens exploitatie van een stoomtramweg 
van het station Ede uaar Wageningen, op de aan 
het oordeel der Vergadei ing onderworpen voorwaarden. 

De leening wordt uitgegeven tol den koets vnu 
0 7 ' / i p C t , op de voorwaarden van de leening van 1878. 

Bij de Haatechappy tot Exploitatie van Staats
spoorwegen is benoemd tol sectie ingenieur te Meppol 
de heer W . J. Klerk de Heus. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . De Commissie, door Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant benoemd tet het 
op den 5n April e, k. afnemen van examen voor 
opzichter bij den provincialen Waterst nat in dat ge
west , is samengesteld uit de heeren: Jhr. P. van 
der Does te Willchois, lid van Gedeputeerde Staten ; 
F. ('. Rake, hoofdingenieur, en II. van Schevicha-
ven. ingenieur bij den Provincialen Waterstaat; I'. 
.1. Bos, leeraar aau de Rijks-hoogere burgerschool 
te 's-Rosch, en A . van der Grinten, lioofdonderwij-
Ler aan de leerschool, verbinden aan 's Rijks kweek
school vuur onderwijzers te 's-llertogenhosi-h. 

Z w o l l e . Gedeputeerde Staten van Overijsel heb
ben op een bezwuaischrift van L . van Hulst, boek
drukker te KniiiiM-n , tegen den afzondei lijken aan
slag, hem naar de 11e klasse van tarief A , in bet 
patentrecht, voor hel dienstjaar 1880 eu 1881 op
gelegd als gebruiker van een door verwarmde damp-
kringslucht in beweging gebrachten Rennes-motor, 
waanloor de drukpers in werking komt, dien aan
slag vernietigd en hem out helling of teruggaaf van 
|Wtentbela.sthig over hei loopende dienstjaar verleend. 

B r e d a . Ruim 200 grondeigenaren en gebruikers 
van land, behoorende tot hel waterschap de Reven 
Mark (welk waterschap het stroomgebied bevat van 
de IVlgische grens af tot aau Breda), hebben zich 
tot den Koning gewend, zich beklagende over den ge
brekkig en afvoer van het water der rivier de Mark. 
In het adres geven rij verschillende middelen tot ver
betering aan, en verzoeken zij die werken iu de wet 

tot verbetering van den vmterstaats-toestand iu Noord-
Brabant te doen opnemen. 

D e l f t . Omtrent de door de heeieu C. de L ig t , 
te Rottenlam, en M . C. Wen te , te 's-Gravenhage, 
bij het Gen iibe-tuur aangevraagde concessie tol 
het aanleggen van een stoomtramweg win Delft over 
PijnuckiT naar Rotterdam, deelt men mede: dat de 
richting zul Inopeu vuu het station dei Hollandse he 
Uzeren-s|KMirwegiuaatschuppij le hein over Pijuacker 
naar hei station Zeg want d van den Ned er kind schen 
iiijnspoorweg, eu vun daar naar de gemeente Zeg- • 
«aard 

Het doel is eene directe verbinding van den Hol-
landschen spoorweg met den Rynspoorweg. waardoor 
verkregen wordt, dat personen en goederen, bestemd 
voor Delft eu omstreken, niet over Rotterdam of 
Den Haag zullen behoeven te gaan. 

K a m p e n De Gemeenteraad heeft onder nader 
Ie bepalen voorwaarden toegestaan het verzoek van 
de heeren Halhuisen eu Graaf van Limburg Stirutn, 
alhier, en W. L . Top c. s., te Elburg, om gebruik 
te mogen maken van de bermen vau den Kamper -
straatweg voor den aanleg en exploitatie van een 
stoomtram Kampen — Niiusiieet. 

B e v e r w i j k . Alhier is eene meeting gehouden 
iu zake den aanleg van een stoomtramweg tusschen 
Beverwijk en Wijk aan-Zee. Hei plan hudveelstic-
ces en Staande de vergadering werd eeu voorloopig 
bestuur benoemd, dat zich later definitief beeft ge
constitueerd. De nieuwe oiidenieniiig zal den naam 
dragen van vKeuneuier Stoomtramweg-maatschappij." 

D o e t i n c h e m . Tot directeur der gasfabriek is 
benoemd de beer C A . Lagataj, waarnemenddlree-
teur der gasfabriek te Zutfen. 

l U i i k i i i R i i i o i i ^ H i van Aanbestedingen. 
« • . i n l . . ; , 4 «pril. 

Makkum, te l l uren. donr bel dijksbestuur vuu Won-
seradeels Zuiderzeedijken, in De Prins: het maken van 
hei- en kistwerken aan de zeewering. 

*liedrr< ln te 11 uivn, op <len [mlder kort-cn-Lang-
Ambacht: de herstelling van stoimsehade op verschillende 
polders. 

»-Ha*e, ti' 11',, ut en. ilmr bet uuiiistmio vun watoi-
Staat enz., aan hel gebouw van bet prov. bestuur: Lo, het 
gedeeltelijk vernieuwen der aan vaar hoofden aan de Ra-
venschebrug over het kanaal dom- Voorne eu het aan-
brengen win eeue wnjfgorduig aan de westzijde derdoor-
vaartojH-uing. Raming /5U40; Uo. het hezinkeu en be
storten van den Oudefundsehcn zeedijk up I loeten'ede. 
Ruiling /'HM. 17». 

li «ra re, ln . te IU ureu. ui hel raadhuis: het uittrek
ken vuu nude- en het level vu eu inheien vau nieuwe 
palen, eu het doen VSn eeuige herstellingen en vernieu
wingen aan walliescliociingen en aanlegplaatsen in do 
havens eu langs de rivier binnen de gemeente, met de 
levering der materialen. 

Vergen-op-Zooni, te 12 uren. iu De Vier Winden : het 
Imuwen vau :i schoollokalen niet auulnmrighi-dcn en ver-
lere ver.iiideringeti aan de bestaande lokalen der meisjes-
«holen (Van-Hasseltsti-aati aldaar. 

Ilwrlhitfi-n . te IU uren. doer het gemeentebestuur: 
liet vernieuwen vun het overdek der Zunlerhrng met 

ige her-tellingen. 
kampen, tc 10 nren. in'bet Hotel des l'ays-lius: bet 

tienjarig onderhoud der kazenlegehnnwen en/, te kampen. 
Raining /S960. 

Hoorn, le 1 uur. iu de IJoele: bel éénjarig onderhoud 
atl de kazeruegehoiivven euz, Ie II- • i -
Jaurnteld , te 2 ureu, door dijkgraaf en hoogheem lilden 

au den l.ekdijk-lleiiedenilaius in hel dijk-hui» : lo. ver
schillende aardewerken aau deu Lekdijk-ltenedendaius. 
Itamiiig ƒ 11.1100: Sn. het herstellen van win Ierse hade uan 
bet buitciilahul van deu dyk; -to. de levering vuu grint. 

Hengelo* Ui.), te 4 uren. door Wed. A. Puesse en Zn., 
bij Kleiherg: bet Imuwen van een woon- en winkelhuis, 
spekslagerij enz. 

Ureda, te 7 ureu. door deu architect J, A. Oomes, VOOf 

Van Baarss, ba De Drab*: bet bouwen van % heerenhniien, 
np een terrein nabij de voormalige (iiniu-ketipoort aldaar. 

Benede-nknljpe hij .hm K. Ruitje: bet afbreken en 
wederoplmuweii eener behuizing, besoMmde mi '\ woningen. 

»in»da*, a april. 
t i n i l H , te 10 uren. in het gebouw voor K. en W.. 

bet eenjarig onderhoud vau de lo, kazerneg-bouwen. en*, 
te l'treeht: Sn. werken te t'livchl en omliggende forten; 
Uo. werken iu de stelling van llonswijk en te Vreeswijk; 
tO, werken te Wijk-bij-DuurstHle en vandaar tot Odyk; 
Bo. het makeu van U schuilplaatsen in de batterijen aan 
den Oveivindsc heweg. 

Maaolrlrlif. te 10 ureu. op het bureau der genie; het 
éénjarig onderlioud vun de kazernegehnuwen enz. aldaar. 

Vlanrn, ti ' 11 uren. dnor bel bestuur der |«ildeis iu hol 
Zwijnshoofd: hel lerh.iii.l der molens en andere kunst
werken in de [millers lllnciuciiduul. Autcna eu Uolgarijeii. 
geil. ti jaivn, in 3 |ieiv., daarna gecombineerd. 

l m M ( r 4 * m . te 11 men, door deu aivbitivt V Vos 
in De Kimde Leeuw: bet bouwen vuu een kaïitonrgelmuw 
iu de Heguliei-sdwatNsiniat aldaar. 

Lf Mrn , te II uren. In. bel éénjarig onderhoud van ile 
kazernegelmuwen euz.: '2o. eene binnenverving van ov 
kazerne in de Dooie, heide te Leiden. 

l'trrHil , te IU men. in het lluugsrhe Koffiehuis: het 
amoveei-i'ii van een bui- op ile Oudegr.icht hij de bakker
ij rug, en wederopbouwen vau een winkelhuis, voor lirma 
De Grijs en Van Rooijen. aldaar, Iul. bij deu architect 
W. J. van Vogelpoel, aldaar. 

i.eiimanten te I uur. door het ministerie van wa
terstaat en/.., uan het gelmuw van bet prov. best.: lo. 
de vernieuwing van brug lm. 12. nabij bet «Huis Ter 
Noonl". in 'sRijks tn'kweg lang- bet kanaal Itokkum 
Stnmhos. Raming /'MIMI; -'o. de vernieuwing der Itiet-
veldsbi ug. nabij Hardi-garijp, m 's Rijks-ynmteii weg 
Leeuwarden lironuigen. Raming ƒ0500. 

Meppel. le 7 uren. in de kerkekamer van de Chr. 
(leref. gemeente: het houwen van eene pastorie. Aanw. 
te 1 uur, 

Krunliicrn 's avonds K uren. door de architecten K. 
eu II. Hoekzema. in het lintei Friesland.- het gedeelte
lijk uPirekeii en vvedei-nphniiweii eener behuizing ui de 
lleere-tr.tat. K i>0. 

Km i irit.im , ui het Timmerhuis: I mg witterswerk: 
2o. de levering van: a. \'2 hantMeeneii grafzerken, eu 
e. DuitSChe steenkolen. 

\V«o-II-iiHU tl «pril. 
Heermand . te lu uren. op het bureau der genie: lu-t 

éénjarig onderhoud van de kazenicgcliouwen. aldaar. 
'H - l lNgr- , te 11 uren. door het ministerie vun waterst. 

enz.: de uitvoering van werken tot verbetering van de 
Hoven-Maas iu de gemeenten llbbicbt en Pajietihoven, 
tosschen de kilometerraaien :10 en 40. Raming ƒ 11,000. 

lln-.-1-n te 11 uren. bij ,1. de Wil t : lu-t dichten der 
geniiende hulpgatcn iu hel' l.uiid-vati-lleu-lcii-,-u-.\l(ciiu. 
en lu-t maken van een nieuw hulpgat onder de gemeente 
Oudheusdeti. 

Tui-lU* te l l uren, door het gemeentebestuur van 
Voorst: In. bet sel aken van 7 «bnlen eu liet ge
meen tebnis; to, bet herstellen vau eenige bruggen; so, 
het metselen van een duiker: 4a ug verfwers. 

UruwkMp. le 11 uren, tloor diiltgnuu* en heemraden 
van den [mlder Ni..|iwk.mii. bij T. Ileemau : bet maken 
van een steenen brug iu den aortensancheweg. 

a-Hage, te \2 ur loor bet ministerie vau water
staat enz., ten dienste der Staatss|iooi vvegen : het onder
houden win eenige werken van- en bij den Sbtutssnnorweg 
te Amsterdam, ten behoeve van den s|*mrwcg Nieuwe-
diep—Aui-lerdaui. Inl. bij deu eei-slaaiiw.-iugeuieui te 
Amstenlam. Itamiiig ./' 0700. 

H i l m u n l te IU uren. teu raadhuize : bet verven van 
het imst- en telegraafkantoor, vao buiten en gedeeltelijk 
win bhinen. 

Siaphere i , te 1 nor. doorbel gemeentebestuur: bet 
Imuwen wil ne oinlerwijzei-swoiiinj:, Ie llesseljugeii. 
gem. Staphorst. 

\V ililcrv.. n . te 7 uren, in hel koffiehuis I * IJ de 
Remise; bet bouweu eener n-iuise voor de Kers te (ïniiiin-
ger Trauiwav-iu:iatsi-happi| Ie Stadskanaal, en van eeue 
-uiederij le lloven-Wildorvunk. 

i* roti in gr n . 's avond- - uren. door deu architect X . 
W Lit. iu De Beurs: bet afbreken en wederopbouwen van 
3 verdiepingen op de win kei behuizing van Wed. Van de 
Weteriug-Kaiiierüiigh. Aanw. 4 April, te 4 uivn. 

I rli-nl.ic 3 Veilt 
I si.irrli-ii te IU lin-li. in de [Historic vail deu II. 

iKiiiiiuicii-: de vetgrnotiug der bestaande parochiekerk, 
met hel maken van bijgebouwen. Iul. bij den aivhitect 
K. .1. Marnrv, te Rotterdam. 

> ii-im li I I - , II te 1 uur. dnor het gemeentebestuur: 
het afwerken der in aanbouw zijnde school aldaar. 

Ur Hilt l i t r.l. te ..' ureu. iu de consistoriekamer dei 
Herv. gemeente: de herstellingen en verdeiv werken aau 
het kerkgebouw. 

It,.i>.i.t,,ii. door (', F . nckhut-sl: het maken van ge
bouwen aan de Hugo-de-liroot-lraal. Inl. bij deu archi
tect J. S. C, van de Wall. aldaar. 

Ilunrleiii: ,1e houw van 7 woonhuizen aau den S b-,ter-
st raat weg. Inl. Zijlvest 45. 

Tm u/IJl omder Smdeli. hij bouwhui-: hel maken van 
paal-, aard- eu kapwerkeu. kisiviillmgen eu het leveren 
van znik-teen euz. aau Zeveii-ltrieteiiijeiiH'ii-Stad-SI,mlen. 

w i j * » * , * apsiT. 
Ztiiimtlnj- . t<- 'J uren, ibmr burg. en weth.: het I MUI wen 

van eene school eu ouder wijzers woning Ie Othene. Aanw. 
5 April, te U uren. 

Hiihii-lImi ^ ii- ln uren. dom bel inini-terie van wa
terstaat euz.. aan hel gebouw van het pmv. bestuur: 
het veritiepi-11 van eenige gedeelten van het kanaal dnor 
/u i i l -H w-laud. Raming ƒ 10,000. 

•iid-rii-*iriiu-i.a>iiH , te l l men, door het gemeen
tebestuur: hei bouwen eener school met a nnlnoirnt. 

zcrsvvmiuig te Stanijieisgat. Iul. bij den uihitect F. A. 
H. van .Ier Vaart, ie Oud-tiasteL Aanw. 4 April, te 10 
uren. 

W ilh-mtiiul. te IU uren, door de commissie van Iul 
waterschap De Riiigerihil. iu De Hoop: In. het leveren en 
stellen vau een stoomwerktuig, tuel stoomketels, scheprad 
en/..; Uo. het maken van de geitouwen, deu schoorsteen, 
-teenkolculoods en/., v.mr de plaat-mg van het sub 1 g,<-
uoeuide. Iul. hij den architect .1. Paul. te Zevenhuizen. 

h . i l i . l , te lu uren, dnor het getmvntebestuur vau 
ketbel-en-S|ialand: de gedeeltelijke vernieuwing en het 
onderhoud tot eind" 'M-ï vau deu 'bi-straten Kethelweg. 

Kroningen, te uren. np bel bnn-.lli der genie: bet 
éénjarig onderhoud der kazerne- en andere gebouwen en 
werken t.- Groningen. Raming ƒ 8H70. 

Vlkoiiuir. dnor dijkgraaf en hoogheemraden vau de 
l'itwaten'iide Slui/cn; de levering van houtwaren en 
gnwe brik. 

« l.rinenpitlrti-r door het gemeentebestuur: de leve
ring vau 150 M 1 lerhoudsp-iiil. 

i ernjiim , bij den architect K. (trouwer: het vmOwrop-
houweii der afgebrande -fluim te lininriip, op de plaats 
in gebruik bij ,1. Stien-tra. Aanw. B April, te ll»1;, nren. 

Zt»trr<U*, « tprll. 
«iil-tninli-ii . te l i l ureu, bij .1. F. Adl iaallsens; |. 

gewone en builengewm uderhoudswerkeu aan ile wa
terkeering vau het waterschap Walsoorden; lu-t leveren en 
verwerken van 75IT gecroosoteerde denuen perkoenpslen: 
bet geheel vein wen van 3000 \ |- wintel mat. HMHI \1-
/ninerin.it en 100 M 1 nj-lm-lag met vlechtluuien: bet 
leveren van WÜltermaterialen enz. Aauw h April. Ie 
10 uren. 

- H . I K I - , te l l uren. iu de Noriiiaal-scliietsclinnl : bet 
éénjarig onderhond van de kazernegelmnwen enz. eu vau 
de werken te 's-llage. 

NUmrgen , te 11 uren, door deu architect D, lieijsbeek 
Molenaar ((•' Arnhem), bij Van Dam: bet bouwen vau een 
woonhuis iu de Molenstraat, te Nijmegen, Aanw. I Vpril, 
te 11 uren. 

Ilevrnter, te II uren. Op hel burenu van deu hoofd
opzichter vau l'ortilic.itiéu: bet herstellen vau zolders >-u 
daken van de stallen bi| deu I hink uit gang. aldaar. Ra
ming /'UI70. 

Mn eiiier . te U uivn. np het bureau van den hoofd
opzichter van lortiticatién ; lu. hel éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen enz., Uo. eene buitanveiVUHJ vau kazei-
a•gebouwen enz. te Deventer. 

lirrjïi-ii u|i-X(iuni. te l uur, ten raadhuize: de leve-
"ug van 14V.U00 gres-keien. 

Hoorden, te 1 uur. in de uilirmci'ie: bet éénjarig 

onderhnud der werken en kazernegebouwen enz. te Woel
den en te Wierikers«:haiis. 

Uen Hum te U ureu. donr bet genu-enU-bestuui-: In 
het Imuwen van eene school voor U8M k i l llljllllll, met On-
derwijzerswoiimg, ameuhleiiieiit euz. lel len Ram: SO, lu-t 
Imuwen vau eene om le r Wij ze i-s woning te Vnmuishoop. Inl. 
bij den architect l l . Wesstra Jr.. te 's-Hage, Aanw. t* 
April, te IU uren. 

Uronlngfn . 's avonds b uren, dnor de architecten h. <-u 
11. Hoekzema. hij Pie l : het gedeeltelijk afbreken en we
deropbouwen eener behuizing aan hel Zuidcrdicp. R 4«a. 

Hniimliic t l April. 
Vijiiii-Krn. te 10 Uien. OU hel bureau der genie: hel 

éénjarig mulerhoud lo. van de kazeiiiegebiiiiweii euz., Uo. 
vau de werken aldaar: .'(o. herstellingen aau de kazerne-
geboawen. aldaar. 

•udrwmer , te 11 uren, duur hel kerklM-stuur dm 
geiuei-ule vau de l liidbisschii|i|N>lijke Kleiv/ie : het afbre
ken en wederopbouwen ivuer kerk met daaraan verlmiideu 

llll»i-r.iim . le IU ureu. donr het geuieeiitebest,: bet 
bouwen van U openbare scholen, elke voor S84 leerlingen. 

llll* emuni. le ]:_"., uren. door bet ge meen tellest u u r : 
het maken van grintwegen aan den Troiu|ieiiberg. aldaar. 

«iiiMlrrdniti. Ie IV, uren. in Met Vosje: lo. het met
sel-, voeg-, pleister- en straatwerk, niet bijko le 
werken, op den llollundsrheii sjmurweg Amsterdam— 
Rotterdam, iu i [h-rc. Ibiiuiug JtY.UH); Uo. de tiiuinei-
werken, met bijkomende werken, op denzelfden sjmnrweg, 
in 4 perc. Raming • HbUtMI: 8a de levering ged. 'Kl van 
hel vtmr onderhoud beuimtligde Liminerlioiil op verschil
lende stations win deu llollaiid-clieii- en den OostOT-
spiMirweg; «n. de levering vanSoOOeikenhu Iwui-sliggei-s. 

Unti l , ll»nrK . te l f , ureu. door burg. eu Weill.: bel 
leveren van Htl.lMMI tjueiuwtkeieii, zg. 6e BOOTt, 

l.i ii.iiri^i-n. 's avonds S uren, dinir het hestuur der 
llouwven igmg. hij Wed. Kekhoir: het I wen win eeu 
blok vau Dt woiiiiigmi langs de Frederikstraat aldaar. Inl. 
hij deu I wk hge .1. Woldendorp. Aanw. II April, te 
IU uren. 

%iumrrdnni , op Int bureau dm- Maatsch. tot droog
making van het zuidelijk deel der I .egiueeijila--en : het 
niaken der ringd ijken, ter gesamenhjke lengte van 11.754 
M. ltd. np het bureau 'lel' Maatschappij en bij J. l i . vau 
Hatt te Sliedrecht. Aanw. van 4 -0 April. 

Iihi.a.i- IZ April. 
(••riurhem . te 10 uren, op bet bureau der genie : lu-t 

iV-ujarig onderhond lo. van de werken, Un. van de kazer
negebod won te lioiincbem. Raining r.-p. ƒ :iliUl) en ƒ .NHI; 
So. eeue biiinenverviiig van het tuighuis met geweerwinkel 
,-nz. aan de Willemskazerne, aldaar. Raming ƒ1700. 

Keer Ir indenture;. le 11) nren. in bet llotel-Gnui uiers: 
bet éénjarig onderhoud van de werkeu eu ka zen u-ge hou
wen, aldaar. 

l.dini.i . te 11 ureu. in Arti-I.egi: lo. lu-t éénjarig on
derhoud dei kazernegel MUI wen enz. te Itouda, Uo. idem 
der luueenegebouwen enz. te Schoonhoven. 

I.ti-ovi.irili-ii te 1 uur. door het ministerie van wa-
terstuat enz., aan het gelmuw van het pmv. bestuur: bv 
li.-l eéujang nnderboiiil van de Rijks-haven-eu zeewerkeii 
li- ll.trhugcu. iu U peiv. Raming respu / Hl.150 en - I > P 
Uo. bel herstellen van ren g.ilivlte van bet «msU'lijkr 
kauaallmord der nieuwe Muunike/.i|l-teinjt. nabij ZOut-
kiiup. Riming ƒ3500. Aanw. van bekde u eu 8 April 

i ' i r e i - i i i , te u uren, door de maatsch. tol expl. van 
Staatsspoorwegen, aan bet centraalbutvuu : lo. bet maken 
van eene kcihestrating op den toegangsweg uaar het 
-latum Hoseudaal. t by be hoorei ide werken: Un. bel 
leggen der tweede spoorbaan tu—.beu de --tatinii- Ibleii.i 
vivn en Kuiilboveii. het wijzigen eu uitbreiden vau sjMireii 
ei. wissels ou de station- Helenaveen. Reünie. Rel I. 
Nuenen en r.illdhoveii, met niln-rip van het leveren eu 
verwerken vau ballast eu het verrichten vau duuriiic 
verband -taande werken, ten behoeve van den s(mnrvveg 
Maastricht Itreda. 

\v.iin««t.,c IS «pril. 
V iiii'i-liiiiii te Hl uren. in de ü Hieteil Amicitia: het 

éénjarig onderhoud lo. der kazernegehoiivveii enz. te 
Auiei-sfoort. Uo. der werken in de üivblir-liuic eu de linie 
in de Neder-liet uwe. 

- IIHIEI-, le 11 uren. doorhol ministerie van vvaterst. 
enz,: de herstellingeu eu vernieuwingen aan de Werken 
tot verbetering van den waterweg van Kot tenia ui uaar 
zee aan den Roek van Rolland, met het lerlmud en de 
ItereteUmg vau buitengewone winter- en storm-chade. van 
I Mei '81—*) April "hU. Aanw. 0 April. Itamiiig / 88.400. 

Arnhem, te 11 men. in De Harmonie: lo. het éénjarig 
onderhoud van de ku/crucgo>Hiuwcu en/, te Arnhem en 
dei- welken en geitouwen van bet fort bij Westervwort; 
Uo ne binnen verving vau ile Willemskazerne te Arnh'-in. 

trnhrni, (e l l ureu. in l)e llaruionie : de herstellingen 
aan daken vau militaire gebouwen le Arnhem. 

Brrdi t . t- 11 uren, in Rel Hof van Holland : bet één
jarig onderhoud lo, vau de kazeniegebouweu enz., Uo. van 
de Kmi. Mil. Academie, heiden aldaar. 

•»i .i n-iil-sc , te IU uren. hij A. van Halen: bet ver
dedigen van den ondei/.IH-schen never aan deu jmlder 
Oud-ketii|mi is-Hofstede. 

"nn-k, te 1 uur. op het rsadhUM: lo. het maken van 
eene geheide fund ing voor ivn gashouder; Uo. het 
maken en -tellen van oen ga-bouder met ijzeren kui|i van 
'.•'•'.i" M. diameter eu het leggen vau eenige hui/en. Inl. 
luj d luncteur A. Bresunssen Troost 

Xutdliorn . te U Uien. tlonr het geuuvutebestuur: hel 
Imuwen van school. Aanw. '.) eu IS April, te I" 
men. Iul. bij deu architect l l . de Herder, te Leek. 

I» I<>rd«K . 1 4 April 
l l r i r t . le II uren, in het bureau voor de schutterij : 

het éénjarig onderhoud lo. van de kuzernegelmuweu, Un. 
van de werken; 8a eene verving van werken, alles te 
Delft. 

4««i-ii. te 12 ureu. door het pmv. In-stuur: het ver
nieuwen van eenige vakken klinkerbestr.iting tusschen 
assen en Rolde, hel vervangen van 8 kouten duikers door 
iizcr.iardhiiizi-n. benevens emiigc heistellingen. Inl. bij 
den ingenieur van den pi-nv. waterstaat, te Assen. 

V I I I I H I I I te 1 uur. door den burgemeester: het om
leggen en verharden vau deu Vel|N>rbiiiteiisiugel. het 
di-mpeii vau den vijver bij Mu-is Sacrum, eu het graven 
en metselen van oen brandput, Aanw. 7 April, te 1(1 un-ii. 

Arnlirm, te I uur. ten kantore van de geuiocntcgas-
l'abi'iek : lo. bet leggen van eeu goot vau Menuigersteen. 
Aanw. y April, te iu uren: So, het lossen en vervoeren 
van ga-koleu. 

Vlei iwrr-tm«tr l . te 1 uur, door het gemeentebest.: 
In. bet ophoog inleen bestraten vin giilei-lte 
van hel II lomakerspad; Un. het veislraleu van de Ru— 
leuburgm-ttaat: Sn. bel vervangen der keilhMtnilhig n[i 
een gedeette van den Amsteldijk dOOT klinkers. 

il.i.irlrni. le u 1 ' t uien. donr lu-t uiiiiisteric van wa
terstaat enz., aau het gelmuw van bet prov. Instuur: 
lo. bet venliepeii van eenig.- gedeelten vsu het Noonlholl. 
kanaal, in U perc en in massa. Raming resn,: ƒ13.500 
en / 31,000: Uo. hel vimi-zieu der bomden van liet Nnord-
holi. kanaal, in 11 pen-. K.u g resp.: /'8IKNI. •' IJ.tiuu 
/' [omui Aanw. <i April 

Vrljdaz. i a April. 
l.i'1-iiw.irdrii . te 1 uur, door bet pmv. bestuur: lo. 

bet driejarig onderhoud van de brug hij het Workumer-
Lnlbek en van de ijzeren draaihiug over ds Sc hurst ernjn 
c. a., en tonnen eu bakens, in U |n-iv.; Uo. eenige ver-
uieuwiiigeu en berslellingen aan den Lmdedijk. de daar-
iuliggetide schutsluis eu sluis w;icbt ei -s won ing. Aauw.: 7 
April VINII- d<- Woik u mert ol hek shrug, u April voor de 
Sehüpttei-lmig en l l April voor den Lindiilijk. 

Klll.mil H . i l i , door het geiueeir.'hc-tuur: h:-t leveren 
van :i0il sti'-re grint. 

Vollrnliote. hij deu dijkgraaf van lu-t le district iu 
tlverijsol: de levering van 3511.000 harde straatklinkers. 

/itti-rilHK . I « April. 
k w l n l N h r u l . le IU uien, hij II. tlmntscholte: lo. bel 

iu tken van een uiuchiiiogclmüw met inachiiiistwoning 
daaihoveti. eeu ketelhuis, schoorsteen enz.; Un, bet leveren 
en stellen van it 'll hmizontaal direct werkende beveic.cn-
1rifugaal|Kiiii|i-iuacbiue met Incbehooivn, eeucentrifugaal-
pomp met riemschljf door geniM'inde machine gedreven, 
ecu stnoinkelol enz. bd. hij den fabriek landmeter .1. 1'. 
van den Berg, te Delft. 

M « « I I I I I . k , i n April. 
o-Ha*e. (c l l 1 ' , uren. door bet ministerie van water

staat enz., aau lu-t gebouw vau bet iirov. bestuur: het 
llitdieiieu van eeu gedeelte van den Hollandse he-IJsel i 
Zuid-Holland. Aanw. 13 April. Raining /MéO. 

H n r n m l n K . ZO A p r i l . 
' ••H«B«' le 11 men. i|oor bet uunisU'rie van waterst, 

enz.: lo, het verrichten van baggerwerk in de Amer. en 
het herstellen en onderhouden der wei-ken up het boven
deel de/er rivier aan de monden van bet i i i 1 -Maasje eu 
de Donge. van I Juli '81 30 Juni 'KU. Aanw. Irt April. 
Itamiiig ƒ0850: 2<>. de werken tot voortzetting van de 
verbetm iüg der Hoven-Maas oiiderde gein. Alidel. tusschen 
de kilniui-leri-aaien 880 en Uul. \;mw. Ifi April. Raining 
ƒ 80,000. 

' • - I l«a r . le 12 uren. door bel ministerie vau waterst. 
euz.. ten dienste der StaatHsptmrw.: lo. bet makeu vau eene 
brug over den «|morweg iu deu weg van Nijmegen naar 
Grave, met daarmee in verhand -taande werken. Inl. bij 
deu I mol; tingel lieu r. te Arnhem en den waarnemend sectie-
iiigeiiieiu, u> Nijmegen. Aanw. 12 mi 13 April, te 1 uur. 
Raming /"tVMm.i . Uo. Ix-t afwerkei bestraten van de 
lOegangSWegeil in bet verlengde van het water langs hol 
Damrak mi naar de Handelskade, en het onderhoud van 
liestraling hegrintingen en aanlegplaatsen te Amster
dam, ten behoeve van den spoorweg Siciiwediep—Aliish-r-
daiu. Aanw. 12 en 13 April, te 11 uren. Raming ƒ :in,800. 

K r i i k t i i n , Ie I uur. door lu-t R. K. kerkbest uur, hij 
II. Cam [ii uan : bel bouwen van .mn prie-leikimreu sacristie 
hij de best lande kerk, Inl. hij den uninfect A. Te po. le 
Utrecht. Aanw. te 11 men, 

lldiiili-nliitf , 2 1 A p r i l . 
H H . , r l , n i , te 8<L men. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het pmv. best,: lo. 
het herstellen en verbeteren van 's Rijks nvwerken n[i 
Wielingen. Raming /Hm); 2o. idem van verdedigings
werken op- mi aan liet zuiderstrand vau Vlieland. Ra
ming / 25.700. Aanw. vau beide 10 April, 

V r i j d a g , » A p r i l 
N - H o - r h , te 101/, uren. donr bet ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van bet prov. best.: lo. het 
veranderen iu steciigloniingen der lijzen hoven- en he-
nedeiivleugels van eenige sluizen np de'Zmd-Willemsvaart. 
Ibmiing /'U400: Uo, ,1e viMu-ziening der kanaalbnnmVii vau 
.Ie Zuid-Willemsvaart in Nimrd-Hnibatit. Raming / «il5ll. 
\auvv. van beide Ifi April. 

/ M O I I F . te 12 uren. door het ministerie van waters!, 
euz., aan be! gehnuw vau bet pmv, bestuur: bet makeu 
van steiger- en paalwerken iu de buitenhaven der nieuwe 
schutsluis ti' Zwartsluis. Aanw. 14 April, te 12 uren. 
Ramiug /' Ifi.fim. 

W i l l i n g . ZU A p r i l . 
Union te 2 uren, door burg. en weth.: het Imuwen van 

eene srh<m| v,mr meisjes, op bet terrein aan de Kerkstraat, 
aldaar, \anvv. 2U April, te 11 men. 

Ulimp win .Uitbestedingen. 
"ii|iiu-iiii-cr . U2 Maart: het Imuwen van een reoschuur. 

waarin U wooiikaineix; ingekomen 10 hilj.. als: 
s. Klaassens, p. Sapnevneer, f 4110 
Tineke en Cimnmi-, .. Kleinemeer. * .Will 
L. Almis. i Hoogszand, i :WBU 
•I. Voort, i Tri|Nc'oui|Kigiiie. * 8550 
II. N b r Ier. i Zmdbi'oi'k. • 3UUO 
\. Deunje, - Nonrdbroek i UV.H» 
Hulsi-lms , . . i Waslainler. . i . | • 2v78 
II. Vo-, • Sappemeer. » 2ii70 
H. II. Schreuder, i OrnmerlanaVnvük, i SOSO 
M. Tijms. i \ehtenliep. i 2ft8U 

Ven Ion, 22 Maarl: het houwen van 2 woonhuizen, i m 
imkhilis met bovenwoning en een -tal voor lluancn mi 
Van Wvlick: ingekomen U bilj.. als: 
liie-berl-, te Kessel, /' 87,908 
-I. I.aiulv. . Sittard, • 24.84U 

i i ,Mil, ,- i i i i . U:i Maan : het herbouwen van een wagen-
keet ti varkeus- eu ki(i}H'iibok enz. op de IJOIIWIU.in
won mg Zwanen burg. onder Mijii-heen-iilaud: gegund a.ui 
k. vau Kram, te Klaaswaal, voor ƒ 2877.98. 

•ndr-PekeU, U4 Maait: het stichten van werken lot 
het door Stoom bemalen van de landerijen van .1. Klop-
lienhurg; gegund aau S. Stratingh. te Oude-Pekela. 
v.mr ƒ 1413. 

Hrulnlftnd, 24 Maait: hel Imuwen van reu nieuwe 
graanschuur ondei kruisland, namens J. van Put. te Ant
werpen, ouder beheer van den bouwkundige A. Ie('leivi|. 
te Kriiuoiigi'ii: iugek. 11 bilj. als: 
A. ("OIUIIII—aris. l,> Ilintelimril. / ''•'•'•| 

i. de Ronij. • idem • 6U'JO 
('. Raat-, - Steenbergen, i 0880 
.1. Limleiiberg, Wmneldinge, - <r*30 
A. VerhiN-ve. Kosendaal. •• 11700 
J. Tlherrus, » Kruisland. •> 65UU 
hV)peenbrouwer, • Steenbergen, •> 0413 
G. vau Domburg, i Oud-Oeaun, • ii-iIH 
I'. Dmnkers, * Ka|mlli>. • fiooo 
IE. den Kxter v. d. III ink, * Kt-ibheudijke. 581)0 

an Vmre. « Nimrdgouwe, « 5788 
Raming > (1118 04. 

Haarlem , 25 Maart : lo. diverse werken iu de nieuwe 
museiimlokalen vau Teyler's Stichting op bet Spaanie. 
bestaande in : tunuwr-, metsel-, srnids-, loodjrieters-, ver
vers- en -leenhouwer-werk: ingekomen 4 hilj,. als; 
W. P. Teeuwisse. te Vllage. f 34.U49 
i. \ . Raasveldt Jr.. . ILiarlem. - S3.H00 
l i . Zuithof. i Idem • 31.273 
I). A. drakenburg, . idem * 30.li*J4 

' >. bet stukadimrwerk in de nieuwe uiusciiuilokali'ii: 
iiigekoinen 4 bilj.. als: 
J. D. Ilooijci-iiiiiii. te Haarlem. /' UH.yiKI 
•I. Dldigs. i Aiustenlain. '« U8.4U0 
.1. M. (iiujimlen. 's-llage, 11).341 
flrugman* & Martin-. - Haarl-m, i 18.750 
belde gegund. 

Wllleiimoord . 25 Maart: bet Imuwen va iigeboiiw 
ter opsluiting van gestnifteu: inin-te inschr. waren (iel,r. 
Klein, te Nieuwedie|i. VOOT /18,781. 

I^ronliitfeii 25 Maarl :' lo. het vernieuwen van de 
Roltdr.iaihrug over bet kanaal van liroiiiugeti naar Delfzijl: 
minst - insein-, was F. Veldman, te Zivrijii, voor ƒ7530. 

2o. het rernienwen val n vak hesehimiiug langs de 
haven te Warfuui; ininëtr inschr. was (1. Wolthui-. te 
U-duin. rooi ƒ1150. 

Middelburg . 25 Maart: lo. het éénjarig onderhoud van 
eenige Werken bij de Oude Hoeve, aan de noordkust van 
Schouwen: minste inschr. was J. i(en Hoer \./... te Scbu-
reudijke. v.mr / 3052. 

Uo. bet vernieuwen van U dukdalven in de buitenhaven 
vau bet kanaal donr Zuhl-Hoveluinl t<- Hansweei-I: minste 
inschr. wa- I. van den Hnek, (e Middelburg, umr / 3740. 

Rotterdam. U5 Maart: bel oplmuwmi va |iaud np 
de Kaasmarkt, mulei- beheer van den architect (' Hrmjn-
zeel: iugek. 12 bilj.. als; 

A. Mi l - - - . f lfi.UHi 
M. P. Albert. lli.UlHI 
A. Ihjsberts. [5,0011 
W. L. Ilelmer. i IftJM 
J. Wolzak. i U.VO0 
.1. Mirande, , 14.WHI 
H. W.-ss,-! v. d, timen, . 14,800 
R. v. d. Berg, u,80o 
R. Hniijer Uur her», * 14.2011 
R. v. d'. Satide. - 14.120 
Smit en Muijssoti, i 13.U09 
Catnesi en Co.. . 13.880 

l i r o n l n a r n . 25 Maart: het maken reuer winkelpui, 
winkelkasten, lunubanken, kelder enz., aan en iu de be
huizing in de Heen-straat, lett. F 382, onder beheer van 
de architecten Hoekzema: ingek. 5 bilj.. als; 
H. schuur, te Groningen, f 484» 
l i . Ai dc Ruiter. •> idem '» 413» 
H. ti. de Vries en I. Ibellng. •> idem • :t7U7 
.1. Werkman, » idem 3742 
K. Ik'i-kenlinscli, I id • 3550 
gegund 

(ironing U'ï Maart: bet Imuwen eener behuizing 
buiten de voorin. I tot cringe |mort, ouder In-beer vau de 
iircliiteeteii lloekzeuia; iugek. 5 bilj., als: 
K. W. Wietsema. te (irmiingen. f 
II. ti. de Vries en .1. Ibettng, - id ' . I08il 
(i. A. de Ruiter. * ideui » 1545 
D. S. Didden-. * idem . [540 
T. Molt lm is, i idem • UfiU 
gegund. 

I. roiiliiKrii Uil Maart: het Imuwen van eene winkil-
behuiziug buiten de voorm. Imteringepiiort, onder Iwhis'i 
vun de architect''ti Hoek/erna: mg.-k (t biljetten, als: 

II. S-bmii. i , . Hmningen. /" 8900 
H. S, li l.l. , - . , j e m •„ 3555 
J I - -o, i ' . „ | , . m , 3537 
i . . A. de Ruiter, . ,.].,„ e 8497 
II. l i . de Vries en J. Ibellng, . idem - 3497 
I . Ilolthn.-. . „(,.,„ . 
gegund. 

Iloiterhoiil . U0 Maart h.-t lm.rn.-n «vner hulpkerk 
iu de parochie St.-.lan te Middelwijk; ingek. IU biljetten, 
waarva Inste inschr. was \. • nmen A/,. teOosterhout 
voor / ' 8 0 U 8 : gegund, 

HanHwreri, UO Maart : het I wen vau een nieuwe 
graanschuur np de horst.-de van Wed.Sinke, te flaiisw t. 
iiaiumis Wed .lean Flsmi. te Ant .ver)N>n. under beheer 
van den Imuwkuinlige \ . I.- I'lmco: ingekomen 14 bil
jetten, als: 
J. Ikmikeus. te Luuswaarde. 1 7400 

Zierikzee. * 7348 
Weineldinge. * 71*0 

Schore. « 7100 

I. F. Wis-,-. 
.1. latidonborg 
llebr. Stmk. 
.1. Hriiggi 
.1. likker, 
l l . van Maris 
iv Dranken, 
M. de Vos. 
F. (run,, 
.1. Knie, 
H. deu Kxtei 
I. M. I.atnmi 

Kat 
Kruiningen, 

. KU|H-II. . . 
idem 

• kloetinge. 

'050 
6998 
0916 
0078 
i;o;,ii 
8000 

- Hanswrert, ,. «583 
I. Brink. • Krabbenduke, • 6544 

• HanswivrU • 6500 
i . . van verre. ,, Kr ingen, - 6483 
Raming ƒ 6MI7.07. 

tmnlerdnm. U8 Maait: hel rioleen-n en liestrateii van 
een giileelte der Jiicnb-van-l.eiiiieiistraat en ,1,- daaraan 
«luit.-ml,- dwarsstraten; Ingek. 7 bilj.. als: 
A. Kramen, te Arasterdam, j UÜÓOO 

idem • 23.800 l i . de Hoog Cz.. 
23,400 
UU.374 
Ul.770 
JH.'.CC! 
19.551) 

llauet en Loos, „],.,,, 
I Fransen, ., idem 
A- III-IS.II. „ idem 
W. Ambagtshis'r. ., idem 
Van der KOOIJ mi Honte. .. Amersfoort 
gegund. 

Uronlncrn. UH Maarl: Int afbreken van den be-
staauilen- en bet bouwen van wn nieuwen steenen 
duiker iu de b.-riu-|.M,| v , m ,|.-u afshutdijk Zoutkamp-
Nittm-sbiM-k: minste inschr. wa- H. Vogelzang, te Olde
hove. v.Hir / U025. 

i . i .Mi io - . n us Maart: bel bouwen van 2 behuizingen 
builen de vimnn. Itnteringepnnrt. Ier belu>er van de 
architecten Hoekzema: ingekomen ti bilj.. ah: 
D. S. Diddens, t,. (ininingen ƒ 571» 
l i . A. de Ruiter, r idem '„ 55tffl 
II. (i. de Vrii-s. „ j , | „ 
i. Ibchng, , idem 5391 
I. Holthuis, . idem • 4997 
I roe-man. .. idem 1 WAO 

Kl»«e. US Maart: het bouwen van eene nieuwe schout
en varkenshok voor den ivrzann- I. Nien wen huise Oz.. 
onder beheer van den bouwkundige \ . Ie ('terco: iuirek 
'J bilj., als: 
Wed. V. d. Kr.-k.-. t.' Nis-e. / 5031 
f - Schijf. " Ovezaud, 1 5021 
F- Frucq. „ ( i 1 1 ( . S i 1 4800 
A. v. d. \issi-, ., idem H 4639 
D. van Maris, « Kaïielle, ., 4550 
C, van Maris. „ Nmc, n 4518 
J. Kole. „ Haiiswei-rt. n 4444 
P. Ureneer*, .. Kapelle, . 44L9 
I, M. Lammerse, - Ilansweert. 4335 
Itamlbg „ 4551J 

ttreelil. U'J Maart: lo. het leveren van stalen spoor
staven, stalen la sch- en eind platen, mi jiseren baak- eu 
schriH-fhmitmi. l.-n beho-'v.- van • j .- StaalssjNmrwegen, ui 
2 pere.: 

le pere. 2e pere. 
Kheiiu-hi- Stahlwerke, Rührort, ƒ :i,.»1.770. 
Kisen- ISUiblwerklIimscrb jetzt 

Acticn-desellschalt. Dm tin I. 38y.000. 
Actien-tiesellschuft Kis,'n- und 

Stahlwerk, Osjiabrih-k. 387.910. 
Holckow Vaiighan A Co.. Muld-

lesbm- o Tees, 378.711. 
lliH'humer V'eivin fur Hergbau und 

lui—labllahiuatinn. IkM-luun. 37S25U 
linie llotlnung-hntte. Ven-m fur 

Hergbau and Huttenbetrieb, 
i Iberbansen, 373,804. 

Soeiété aiionvme des aciéries 
d'Augleui.' Retiorv. W>.727,49 

Hulton and Son. I Kir las ton South 
StahontvkJre, / 21,400. 

Horton and Sou. Harl.i-.ton. 21 144 
C. W. Ila-eiiclever Sihlie. Dusseldorf, 2ll.'7(H) 
W. Ib'ven mi 7. Rottenlam. 19.I01.6U 
II. Aug. Flender. Husseldm-r, 18.850. 
Adhéiiiur Le Roy. Molen heek-St.-Jean. [H.125. 
S.Hiété anmivuie des Korges d'Aco/.. Veoz. 18,147-
R. s Stokvis eu Zonen Rotterdain. isouu 
Hag ir It haler Eisenwerke Adien-

Ges -11- haft. Hag.-n, 17,701.16 
2o. bet leven-u van stalen spoorstaven, ten behoeve va n 

•len spoorweg Luik -Limburg; mgek. .» bilj., aU: 
RheintSChe Stahlwerke. Uuhmrt, /'50 400 
llnlck.iw Vaughan and Co., Middleshiv ,. Te.-s. "„ 55.U0O 
linie IbUliiiing-hutte, Verein fur Herglwu im.l 

HiitteulH'trieh. UIH-rhauseu, , 52360 
Soeiété anoiivme des aciéries d'Angl , R n , - 49.665 
Niciet.' John C.»ker.ll, S-nnng. ., 4 u . ^ , 

A r n h e m , 29 Maart: ln. de leverantie vau pof sier-
planleu voor de blo.-io|k-ik ib> wandeluig.n mgek, 1 
biljet vin J. l i . Jansen Jr., wmi J 1445: 111 benud ge
houden. 

li-I oud, r houd dm wegen, -iugek plein 11 v.iet-
[klilmi binnen de gemeente; mgek. * l'll|.-tti-ll. als: 
II. Heuvels, te \1-11h-1.1, / 16.590 
I. van Stralen. . Firnchl. - 15.30U 
VV. M. N.jm..-. „ Anibem. - U.M49 
A. W. Lmismk \ l i . II v . l . Heijden. .. id 14670 
>>• P-Vale, , „ .. 14,444 
I. d.- Haan. „ idem .. l.i.984 

J. II. v. d. Ven. - ui. 13944 
O H . \ . Fibers. . „ U n , laljea 

Leeuwarden. U0 Maarl: de voltooiing der verbetering 
van de Hoorder zeewering le Harlingen: minste inschr, 
w.i- C. I». Rakker, te Suvermi, vimr / 4sSt. 

' • • •age, 30 Maart: 1... hel veiricliteu van baggerwerk. 
tot verbetering van de vaargeul 111 deu lieldersche-Uscl 
(kilometerraaien 101 en 105); minste inschr. was \ Q 
lluvsk.-s. te Heilel. a ƒ0 . 46 ' per M' . 

Uo. het maken van U dvvai-skrildien onder de gemeente 
Huisen ilield.-rl.i: iiigekmit.-ii ti hilj.. als ; 
I. de Haan tc Arnhem. f 5337 
.1. II. Iloijinck. > l'antienleii '„ 4^88 
H. \ , Hauwen, 1 idem , 4rty8 
F. C. Terwindt. « idem „ 4670 
(1. f M»l- 1 Kuilenburg, „ 41159 
J. II. van Kezewijk, 1 Lohith. • 4444 

3o. het maken van wachters woningen voor den s(*h>rweg 
(iorincbem lieldermalsen; ingek. 14 hilj,. als: 
I'. Boele K.Az.. ie Alhlas-erdam en 

F. Slrivlland. * Sliedrecht, /" 101 980 
k. Keeker. „ Zutfen. '.. ioo.y00. 
\ . l l . lenuiga. Qrootegast, 1 iw.tiuu 
'f- v. il. Tas. . Cbarlois, „ 09.IOU. 
0. Dekker, .. rjordreebt, • «6.0it8 
II. H. Zwang, Hillesliiis, „ y4.u2H0fi 
i i . Toornvliet, - Gouds, .1 9i.suo. 
I. iiruginan. « Alkmaar, OaÖOO. 
1. Hooustra. 1 Harlingen. • 88.U24. 

•I- en R, Witzand. „ AluieLm. ., 86.000. 
A. iMn.-Tieiidijk. . HtriHrht. . 85,500. 
M I.. vau S|.auje. i 's-Hage, 81,174. 
•'• Meun. „ lUuusilnnk. 7U.'J89. 
II. Riisée. . Tilburg. .1 79.425. 

- Iliicc 31 Maart: minste inschr. VINII- het kweren van 
verschillende materialen aau gevangenissen waren: 

bout: ll. LOOS eu Zn., te Rlokzijl. v.mr Jflll.4l4.n5; 
id 1 S. van Rulst eu Co.. Leeuwarden, / 77«.6»i; 
met-el- eu pleMteiipecJüu: l l . Vernvsulen, Leeuvmiden. 

/ 25lilJ.55; 
tegels; Hrinil, ou tV»,, Woenteu, / I.1I8AWj 
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D E O P M E R K E R - Zaterdag 2 April 1881. 

basalt: Klooi en Van Limburgh. Rotterdam / W H : 
inetsebtteencn: It Vermeulen. /"SMSüO: 
verfstoffen .'ii glas: Gebr. Hakker. Meppel. / :Uo8,0». 
t ' t r e rh t , 11 Maart: lu-t leggen cener tweede sjmnr-

baan o|> het gedeelte simorweg van Kosoiiduat naai ili' 
Belgische grenzen, ten liehoeve van ilen spoorweg Zwa
luwe— Êsselien: ingek. 7 hilj.. als: 
B. Harg-it, te [.nik, / 68.440 
W. F. Weijers, - Tilburg. i 5I.Ü00 
A. roudrama, • G"** en 

It den Eater v. .1. Brink. » Krabbendijbe, » 49,840 
0, Lindenbergh. • Weiiieldinge en 

C. de Wilde. • Kattendijke, « 4U.480 
J. Billen. I Grate, •< 46.000 
A . F . van SeteiN, i Vugbt. i 4S.M4 
(i. Ooedhart, 1 Dordrecht, » 4l,tHIO 

M r . l u o u i l . 31 Maart: liet liniivven van een knflieliuis, 
kolfbaan en doorrijstd, onder beheer van den bouwmeester 
(*. X. Vlaming; ingek. !t bilj.. als: 
I'. Kunst, te Zwaagdijk. I 12,088 
W. Molenaar. » Binnen wijzend. » 12,:(40 
II. Nociij, • Westwoud. i 12,809 
gegund. 

A r n h e m . 1 April : bel Itouweti van eene waehterswo-
ning op de terp hij de Vaussensche schutsluis op bet Apol-
doorn-cbe kanaal; minste inselir. was II. Wegerif, te 
Apeldoorn, voor rum. 

MjiiM'Kni . I Apri l : bet bouwen van een woonhuis aan 
de Moleiistiaat. aldaar, onder beheer van de architecten 
(üesing en Semmelink: ingek. 7 bilj.. als: 
ü. Liofting, te Arnhem, ƒ 10,489 
H. E. de Baan, » Scbcveniiigeu. i 9.070 
N. van Eek, i Nijmegen. •> 9.430 
VV. Kropman, l idem i 9.185 
K. .1. W U e n , • idem • 8.991 
W. v. d. Brand, • idem i 8,975 
D. F. Gaastra, » idem • 8.«70 
gegund. 

Vervolg der Iterichten en Mededelingen. 
B I N N E N L A N Ü. 

's-Gravenhage Bij de directie voor den aan
leg van Staatsspoorwegen wordt de sectie-ingenieur 
J. A . Undo, die naar formerend is verplaatst, ver
vangen door den adjunct-ingenieur E. 11 Stieltjes, 
thans te Rheneu. 

s-Bosch. Voor de betrekking van opzichter bij 
den Provincialen Waterstaai iu Noord-Brabant heb
ben zich l f i candidaten aangemeld, waaronder 7 
civiel-ingenieurs. 

Tilburg. De Genieën termed heelt het besluit ge
nomen tut helling van een recht voor het gebruik 
der riolen, in openbaren gemeentegrond door de ge
meente aangelegd. De Mas t ing is verdeeld iu drie 
klassen; iu de Iste klasse zijn gerangschikt de fa
brieken en werkplaatsen, in de 2de klasse de woon
huizen met bijbehoorende gebouwen voor keukens 
enz., en in de 3de klasse de stoomfabrieken met 
ververij, blooteiij, wasscherij enz. De belasting wordt 
l>erekond naar de oppervlakte in vierkante meters, 
namelijk 100 M i n de 1ste klasse f l , ïn de 2de 
klasse ƒ 4 en in de 3de k l a s s e / 1 2 : vervolgens voor 
elke 50 meter moer naar dezelfde vei houding op
klimmende. 

I N O E Z O N D E N. 

D l PRIJSVRAAG VAN DK MAATSCHAPPIJ VOOR DEN 
WERKENDEN STAND TE AMSTERDAM. 

Geacht» Heer Redacteur, 
I*i het ingezonden stuk vsu den heer SrerrtnriH vau dc 

Maatschappij bovengenoemd, voorkiimeude iu het l d er 
fan den 191'"1 dezer, wordt vermeld dat, ids <le rummi-sie 
van beoordeeling in zake de prijsvraag spoedig met hure 
uitspraak gereed moge zijn, het Bestuur voornemen* i» de 
ten toon ttel ling van ingekomen plans te heropenen. 

Mocht onverhoopt de uitspraak der ivj te laat inkomen, 
dan is het Bestuur uiet iu de moge lijk beid Meraas tc vul
doen om reden de zaal van „Arti et Amicitiae" slechts tot 
het einde dezer maand (Maart \ voor dat duel liesrhikünar 
en eene tentoonstelling in eigen lokaal onmogelijk is. 

Vele bouwkundigen vertrouwen erhtcr te zeer op ccn He
it uur, all dat van de Maatschappij bier bedoeld, om te Dader
stellen dat het dc 'i-paling, dn- het op blad/. 3 vnn dc pry*-
vraag heeft nrerg«-•chreien, namelijk, dat nu de uitsprak 
der Jury de luicekomcn plaus le Amsterdam worden teulmm-
getiteld, uiet zou imk'uueu, 

Al heeft er nu eeue rwoitentooiinlflhug plaatt gehad. Mil
ker aaukutithitiiiif A< b<-laug«ti -llrinlr aatulatht vnn vi -!• i t 
•aapt is, omdat men eerst de uitspraak der Jury te grtuort 
zag, kan tlit toch geen reden /gn urn dc ttntoonstelliug.bg 
de prijsvraag ver.mld, niet te doen plaats bebbcu. Al is de 
zaal vau ,,Arti et Amicitiae" uiet meer beschikbaar, eene stad 
als AaMterdaui zul toch zeker menig geschikt lokaal voor 
dat doel aanbieden, al moest dc Maatschappij zich daarvoor 
enkele offers getroosten. 

De tentoonstelling te bezoeken niet eeu afdruk vau het 
rapport der Jury iu dl band, dat ieder deelnemer aau .len 
prijskamp op franco aanvraag ontvangt cu daardoor de plans 
Uiet het rapport kan toetsen, heeft toch voor alle deelnemers 
de meeste waarde eu meelt leert fjke gevolgen. 

Dit moet ook het doel van liet Bestuur geweest zijn, toen 
het eeue tentoonstelling nu tic uitspraak der Jury bepaalde 
en velen niet steller dezes vertrouwen dan ook dat bet Be
stuur wel dc welwillendheid zal hebben tlie bepaliug na te 
komen. 

A., den 31 Maart 1881. \ . 

Advertentien. 

AANBESTEDING. 
Dc BURGEMEESTER dar gemeente ARNHEM 

z a l , Donderdag 14 April a. s., d n namiddag. 1 
uur , in liet openbaar ten Getrjeentehnin aanbe
steden : 

Het OMLEGGEN en VERHARDEN 
van den Velperbuitensingel, het 
D E M P E N van den Vijver bij Musis 
Sacrum en het GRAVEN en MET
S E L E N van een Brandput. 

Aan wijling Uomlenlaj; 7 April a. s., voorn, lt) 
utir, bureau Publieke Wei keu. 

Teekeningen ter image; Portenten tegen betaling 
U T Secretarie verkrijjrblMr. 

Z E V E N D E 
O p e n b a r e V e r k o o p i n g 

T A N 

GESLECHTE VESTINGQB01EI 
T E B R E D A . 

DE O N T V A N G E R nr.n REGISTRATIE M 1)11-
M E I N K N TK BIIEIIA / a l , in bet Konlehuis het 
Hof vnn Holland, bij J. L O U S , tc Rreda, ten 
«verstaan vnn ilen Notaris STEINS BISSCHOP, bij 
Inzet op ïnjdag .leu 8. April 1881 , en Finaal 
op Vrijdag den 2 i l . April 1 X H I , iles voonniddaga 
tc 10 uren, in bet openbaar 

V E B K O O P E N : 
De navolgende, onder Ilreda gelegen, geëffende 

V E S T I N G G R O N D E N , als: 
l o . Een Blok, gelegen nabij het Station der 

Staatsspoorwegen, ten westen van de Willemstmut, 
verdeeld in vier kavels, no. 1, 2 , 9 cn \ . 

De kavels 1 en 2 wonlen bij strekkenden meter 
verkocht, in zoodanige strooken als gegadigden 
wenschen. 

De Aanlebaan, ten westen van dit Blok, genaamd 
de Emmast^aat, /a l door de gemeente worden aan
gelegd en lieplunt op dezelfde wijze als de Willem-
straat. 

2o. Eeu Blok, gelegen aan de oostzijde van de 
Mauritsstmat, van af de Korte Ifoschstraat tot aan 
tie Singelgracht, verdeeld in 9 kavels, no. 5 toten 
met 13. 

3o. Het perceel buiten tie gewezen Waterpoort, 
op den hoek van de Nieuwe Princenkade en de I.eu-
vonuarstraut, groot 4.05 Aren , zijnde kavel M. 

Bij dt! finale Veiling kan worden ingeschreven op 
massa's, door gegadigden naar eigen goedvinden te 
maken. 

Dc koopprijzen kunnen worden betaald in :es 
jaarlijksche termijnen , met bijbetaling van rijf percent 
interest. 

Voor onkosten betalen koopsrs rij ƒ ten honderd 
van den koopprijs, terwijl ten hunnen laste komt dc 
door den hoogsten inzelter le genieten premie van 
één ten honderd der inzetsom. 

Aanvaarding dadelijk na de toewijzing. 
Catalogussen, bevattende de Voorwaanleu, Per» 

reelshesch rij ving en Teekening, zijn van af den 28. 
Maart 1881 , voor 35 cent verkrijgbaar ten Kantore 
van voornoemden Ontvanger. 

Daags na de finale Veiling , this op '23 April 1881, 
des morgens om 10 uren te lieginnen, ten Koflie-
huize van P. J O N K E R S , tegenover het Station te 
Breda , znl genoemde Ontvanger 

V E R K O O P E Ï : 
De op de bouwblokken langs den Stationsweg en 

terzijde van het Valkenberg liggende STEENEN, 
ten getale van ruim één millioen, verdeeld iu 40 
kavels, breeder bij billelteu omschreven. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij gemeldcn 
Ontvanger cu aanwijzing bij den Hoofdopzichter 
P. V A N DE E R V E . 

He Ontvanger voornoemd, 

L E D R S . 

Een Teekenaar, sinds vijf ju reu werkzaam op 
het Bureau van een Architect. zoekt plaatsing, liefst 
te Amsterdam of Botterdam. Bewijzen van be
kwaamheid cn goed gedrag s'aun ten dienste en 
kunnen overgelegd worden. Adres onder letter P, 
aan de heeren ( i . VV. V A N DEB W I E L en C o . , 
Boekdrukkers te Arnhem. 

Specialiteit 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geëmallleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

M O L E N M A K E R . 
Gevraagd in een StoctrjoUeauViek op een dorp 

ecu bekwamen M O L E N M A K E R , tegen vast 
sularis. Franco brieven onder Letters S. S. , aan 
bel Bureau van Het Nieuws te Utrecht. 

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

p n . - l n . t r i , I , K - M , I I . 
I s J t » . H o o g s t e o n d e r N C h r l d i n g v o o r W a 

t e r p a . - e n H o r k m e r t - l n n t r u i n r 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 -

G E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

V e r h u r i n g . 
Er bestaat gelegenheid tot hei oprichten en exploi

teeren eener STEENBAKKERIJ . . l P A N N E N -
BAKKERIJ uit eene van ouds bekende, zéér ruime 
en uitmuntende leemgroeve. vim beste kwaliteit 
Leem, nabij een spoorwegstation. 

Inlbrmatien bij den Wel.Ed.Geb. Heer R. A . 
B A K K E R , Notaris te Hattem. 

E E \ J 0 . \ ( i l E . \ S i ; H . 
practises en theoretisch iu het bouwvak ervaren en 
in ' l bezit van een diploma van Eindexamen (II, lt. 
S. met Ójurigen cursus), zoekt plaatsing iu een 
groote stad. De beste getuigschriften staan hem 
ten dienste. Adres onder No. 59 aau bet 1 interni 
van *De Opmerker" te Arnhem. 

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 V A N BEU

GEN Ol* ZOOM, zijn voornemens op Zaterdag den 
0 April 1881, des namiddags ten 1 uur. ten raad
huize tu het openbaar uun te besteden; 

de levering van 149,000 Orèskeien. 
IV inschrijvingsbiljetteii moeten uiterlijk één uur 

vóór de besteding zijn ingeleverd ter (iemeente Se
cretarie, alwaar tevens de gedrukte bestekken en 
voorwaanlen tegen betaling van 38 cent verkrijg
baar zijn. 

huniemeester en Wethouders voornoemd, 
P. V A N H A S S E L T . 

Ite Saeratari», 
L. M . MAGNÉE. 

Aanbesteding. 
De heer K L A A S W U B R A N D I .lz. te LEEUWAR

DEN, is voornemens aan te bestedon: 
Het maken van een V L E U O E L G E -

BOTJW, vergrooten der machine
kamer enz. voor uitbreiding der be
staande Stoommeelfabriek op het 
terrein, gelegen ten noorden van de 
Dokkumer Ee te Leeuwarden. 

De insihrijvingsbilletteti moeten vóór Dinsdag l'2 
April e. k . , des avonds 8 uur, franco besorgdnjn, 
ten huize van den heer K W U B R A N D I Jz. , te 
Leeuwarden. 

Dc teekeningen met bet bestek zullen zeven dagen 
vóór de bestelling ter visie liggen in een der Localen 
bij den meester Molenaar aan de bestaande Stooin-
uieell'abriek. 

Bestekken zijn vau al 2 April op lianen aanvrage 
tegen betaling van 50 cent te hekomen aan de 
Coöperatieve Handelsdrukkerij, Groote Hoogstraat . 
Leeuwarden. 

Aan hetzelfde adres wonlt gevraagd een 

DAGELIJKSCH OPZICHTKR. 
^ \ . l i » < M i i « k « » i i 1 topoi 

DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SAi\IIH'«, TE FEIIiMES. HWklIUk. 
m V K R E X M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS 
Teekeningen en Prijscourant zijn le bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7b' Botterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S .„ TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarrpguemines). 

T R A M W E G E N . 
Zeer gunll. - KEIJEN, lyeriaal geschikt «oor 

T r a m w e g e n ; nadere inlichtingen bij 
L O U I S G O F F I N & U I E , 'te Luik 

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

ili' ËÊollioolsilw Tuin. 
Groote Bickerstraat 2 0 en 2 2 . 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 bekende typen 

en reparation aan bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken lijd jrelevenl en uitgevoenl. 

1 PARKETVLOEREN, 
S VILLEROY & 80CH. METTLACH 
~ BOCH Freres. MAUBEUGE 
- MINTON, HOLLINS & C".. STOKE 
2 '>ü . l p VcrtigcBWocfdiecfi n Diwifllliiwdii 11 
V D E L I N T i C . Ilarinirvliet 7. Rotterdam. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaferiuleii, Lood- en Zink werken . Rotter

dam , 1 ioudsche Singel 118. t ienerual-Agent voor 
Nederland en Indii van de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uil de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten vun den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

voor Vlaeren 
iu K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , COI1I1I-
l i u l i s , W A R A N D A ' S , eni. , abroede B E K L E E D I N G 
van H U R E N , T E G E L S roor B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K euz. 

D t U l a i t e n d A g e n t s c h a p v u n M a n ,t i " . 
v o o r N c i l 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, 
Firma A N T . D E W I L D , 

Seheejimakersharen S". ü'2 en Jufferstraat ,V". öti. 

ROTTERDAM, 
H O L L E M E T S E L S T E E N E N 

g [ P R O F l r L S T E E V E N 1 . <> 
- \ T R O T T O I R S T E E N E N ' % Z 

1 & W A A L V O R M E N D R I E L I N O . J » 
° ( G E V E L S T E E N ] ̂  % 
worden lot concurreerende prijzen jremaakt aan de 

S t e e n f a b r i e k v a n 
. 1 . H E I i B E H 1'y, . » » « k , i i n . 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROGIER 28. 

L U I K . 
Eigenwil* en exploitanten van H A I t l t S T E E N - eu 

ran K E U E N t . H O E V E N . 

Aannemers-Materialen 
t © K O O P . 

4 Heimachines, Systeem MORHISSON mei ot 
ronder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Holl . stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. SS 

II* water per minuut (,i ., 4 M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen 
Ankers, Kettingen. Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
nartij dennenhout en paaleinden. te bevragen bi| 

L . J . van den S T E E N H O V E J V , & C o 
Awinemers, Handelskade, 

A msterdam. 

Neuchatel Asphalte 
in u r n r n m 
IHIIIIIIIL III, 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
H e l t i n ! ) Jfo, ; | 

London. 
o i 

\aluiirl. \s|iliall tan: 

Ul DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . , L | 

l i r t ' O i i i | i r i i i i e r n l e \s|iliallut'i!eii en tliln Onrschvlom'ii. 
Werken in \s|ili»ll-Mnstiek vnor Trottoirs. Skaliiiï-ltinks, \lttni\loeren. kelders, 
kolf- en lu'S'llianeii. Winkel- en Maica/ijniloercn. lianiceii, Verandas, Itruir- en 

Dakbeilekkingi'ii, Hclon-I'iiiideeriiigt'n, Malle» enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend. Ondoordringbaar, fieraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich tc adresseeren 
an het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, Ih Directeur, 

W. PATON WALSH. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D K J O M 6 1 I & C " . 

Olvlel-Insenleura te Oudewater, 
leveren en vrrvnnrdiKcn iu den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaargermoleni in hout- of 
ijzerconstmetie, volfrens eigen .ynteoin, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 M s per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. K e t e l . . Dr i j fwerken, Locomobielen. Heimachines 
Steen- en Tego lvormmaohlne» . IJzeren K a p - en Brngoon.trnotlVn enz. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & C". te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 15, Zaterdag 9 April 1881. 

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. 

H M ülj'iij'u-luim bedruiiL!t voor Int binnenland /IM 't inarnuteii nf 
wel bij vooniitbetaliut' set gulden ju r jaar, Afüouderlijkc uuiiiiiicm bij voor-
uitbcutclliug 15 cent. 

stukken en advertentien te adresseeren man 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1—f> regels fl—, daarboven 20 eent voor eiken regel 
phiataniiinte eu 10 <cut voor een bewiJMuommer. Advertentien vuor liet bui
tenland 24 cent per regel. 

O N Z E E K U W M E T H A A R U I T V I N D I N G E N . 

Zoolang de narde bestaat is er geen eeuw, zoo 
rijk aau uitvindingen, als de tegenwoordige, Wan
neer men vergelijkt Wilt de wetenschap voor 100 
jaren geleden ,iaul)ood en wat zij ons te auii.sebouweu 
geeft, dan ontwaart men ee:ie gehele revoletie op 
elk gebied, zoowel op het veld van industrie als iu 
het. onderling verkeer der volken, en in tie weten
schappen als in de kunsten, 

Ondernam men voor 80 jaren geleden eerie lange 
reis, dan maakte men vooraf zijn testament en nam 
vnn zijn familie afscheid, als gold het een scheiden 
om elkander nooit (wedei- te zien, lerwijl men 
thans plei/ierreizeu rondom tie wereld onderneemt. 

Het zijn Fulton eu Stephenson, aan wie wij dat te 
danken hebben. Gene bouwde in l.xu;, jn frank
rijk hei eerste stoomvaartuig, en 4 jaren later 
tbioikliefde een sloomsehip (de Clermont) de wateren 
tusschen New-York en Albany. Stephenson liet in 
1890 de eerste locomotief (de Boeket) het licht dei-
wereld zien. 

Stalen banden vei binden thans landen en volken, 
en de hedendaagsche industrie KOU zich niet op het 
tegenwoordige standpunt bevinden, wanneer niet de 
middelen aau dc hand waren gedaan om ijzer en 
Staal op beiert' en goedkoopere wijze te vervaardigen , 
dun voorheen geschiedde. Bessemer o. a. heeft door 
zijne bewerking in de staulproduetie eene geheele 
omwenteling teweeggebracht. 

Wat nebben een Evans, Edwaï ds, Trevithick, Woolf, 
Vivuu, Cornwallis en vele anderen niet bijge
dragen tot de ontwikkeling van bet stoomwerktuig, 
waaraan de fabrieksnijverheid in bet algemeen hure 
reusachtige ontwikkeling le dunken heeft, en wat 
heelt een Ericson niet aau den kleinen industrieel 
eeu grooten dienst bewezen door zijne calorische 
machine, die in vele nijverheids-inrichtingen, van 
niet te grooten omvang , naast de gasmachine eene 
belangrijke plaats bekleedt, eu de kleine Industrie 
zeer bevordert. 

l iet zijn dergelijke voorwerpen eu in liet algemeen 
• Ie technische uitvindingen, die vele lakken van nij
verheid eene belangrijke herschepping hebben doen 
ondergaan. 

De hooge vlucht vun de katoen-industrie, welke 
thans de gansche wereld kleedt, hebben wij alleen 
te danken aan tie uitvinding der mechanische weef. 
stoelen en spinmachines. Robert le Manchester was 
het, die zich hierin bijzonder onderscheidde. Zijn 
eerste mechanische weefstoel werd in I8S9 vervaar
digd, en in l8*J-"> voltooide hij zijn spinmachine, 
welke onder alle toen beslaandeti de uitsteken-
ste was. 

Fr.ttiuhofer te Miincheu ontdekte in \X\\ de ont
leding van hel zoimesiiectrum, welke iu 18ÖÜ dooi
de proftesoien Buiteen en Kirchboff meer volmaakt 
werd. Hierdoor konden talrijke astronomische waar
nemingen worden gedaan , waardoor vele cigenscbap-
j - o der hemellichamen ontdekt zijn. 

De photographic, eeue kunst tlie aau bijna elkeu 
tak der wetenschap hare ontwikkeling te danken 
heeft, is ook een kind van deze eeuw. Hoewel wij 
iu de geschiedenis der photographic allereerst moeten 
opteekeneu Wedgewood en Davy, tlie de handel
wijze openbaar meek ten. soo wus het de Fransche 
Niepce, die in 1814 bet eerste lichtbeeld voortbracht. 
Zijn procédé wenl in 1880 door Daguerre aserver
beterd, waardoor de toenmalige methode van lichl-
leekenen Daguerréotypie werd genaamd. 

Thans bevindt zich de dooi- Talbot uitgevunden 
photographic, verbeterd door Niepce de8eint*Victor, 
Archer, Try en vele anderen , op een vrij hoog stand
punt, waarbij wij in de photolithographic, die ons 
leert om lichtbeelden op steen als gewone gravures 
af te drukken, telkens eene nadere ontwikkeling ge
waarworden, en gewis staan wij nog lang uiet op 
den hoogsten trap van volmaking in deze kunst. 

Wanneer de photographie of photuÜthogmphieeeu 
natuurgetrouw beeld wedergeeft, zoo ontbreken 
daaraan echler de iiuluurlijke kleuren. Hel is weder 
onze eeuw die, langs kunstmaligen weg, kleuren
beelden voortbrengt. 

De kleurendruk werd het eerst in 1820 in Duitsch 
land door l.iepiuami iwproefd eu 'J jaren later was 
hij in staat eeu vrij goed kleurenbeeld te vervaar
digen. Geruiinen tijd heeft mcu nog gewerkt met 
den zoogeuaamden congreviachen druk, in \s-2A 
door Congreve uitgevonden, doch later verkregen wij 
den kleurendruk op steen, de chroinolilhogiaphie. 
Thans is die kunst zoodanig op wetenschappelijke 
gronden gevestigd en haai bloei bevorderd, dat zelfs 
de onbemiddelde instaat i s , zijn kamer met beelden 
op te sieren, die men van schilderijen in olieverf 
nauwlijks kan onderscheiden, 

De stereoscoop, zoo nauw aau de photographie 
verwant, weid in 1838 door den Engelschen natuur
kundige Wheatetone uitgevonden; hij vervaardigde 
het eerst den rellectie-slcreoscuop, die later meer 
onder ieders bereik werd gebracht door tie uitvinding 
van BrawStsr, met zijn refructie-stereoscoop, het 
loestel dnt tegenwoordig algemeen m gebruik is. 

Aangezien de Wetenschap niet do schuld draagt 

dat haar voortbrengselen den mensch instantstollen 
om daarmede onmcnschelijke daden te verrichten, 
willen wij de bolnngrijke verbeteringen der Vuur
wapenen niet verzwijgen. Daarbij deuken wij on
willekeurig aau den grooten industrieel Krupp, den 
kanoimenfabrikan'. terwijl tie jongst»! sestsgaa o; 
de uitwerking der naald-, chassepot- cn andere ach
ter laad -geweren verkondigen. 

Een der voornaamste uitvitidigeu van deze eeuw 
is zeker de naaimachine. Ds eerste proefnemingen 
geschiedden in verschillende landen bij het begin dezer 
eeuw, tol eindelijk de Amerikaan Elias Howe in 
1 H U met eeu voor het gebruik wei kelijk practische 
uaaiii inch ine voor den dag kwam. S|»oe<lig wenl zij 
door Singel', Wilson, Grover en Raker, uilen in 
1851, verbeterd. De uitvinders der naaimachines 
hebben in iedere familie zegen gebracht, want hoe 
velen vinden niet hun onderhoud door de aanwending 
van tleze machines, afgezien nog, dat zij voor elk 
gezin een nuttig of liever een onmisbaar voorwerp 
in de huishouding is geworden. 

Van alle uitvindingen dezer eeuw draagt echter 
de lOftpafsIng der clectrieiteit de kroon der overwin
ning weg. 

In 1837 was het de. Russische natuurkundige 
.lacobi, die de gaivanoplasttek uitvond, —daarmede 
de Volta'sehe kolom vanuit het vertrek van den ge
leerde iu handen van den industrieel gaf, eu hier
door eene ommekeer in tie nijverheid teweegbracht. 
Welk een gevoel grijpt ons niet aan, wanneer wij 
met bewondering op het voorwerp staren, waarop 
door het galvanisme de rijkste inetualversiering wenl 
neergeslagen. 

Wel-is-vvaar heeft men het galvanisme aeeds vóór 
het begin deter eeuw tot telegrafische doeleinden 
aangewend, doch het wus eerst in 1835, dat de 
Amerikaan Morse een schrijftelegraaf uitvond , die tot
heden iu zijne hoofd-onderdoe len nog onveranderd is 
gebleven. Kort daarna waren bet Hughes, Joly, Duw
en anderen , die de drukletter- en electro-chemise he 
telegrafen uitvonden. 

De telegraaf is de snelste lierichtgeefster en draagster 
der gedachte van den steeds voorwaarts stivvenden 
mensch; zij trotseert de onmetelijke afstanden, die 
landen en volken van elkander sckeklen, en de aarde 
met bare zeeën, vlakten en bergen kun haar niet 
Met ten , 's menschen gedachten van het noorden naar 
het zuiden en van het oosten naar het westen over te 
brengen. De afstanden zijn verdwenen en men kan 
zeggen . dat de wereld één is geworden. 

In het jaar 1850 legde men den eersten telegraaf
kabel van Dover naar Calais en op 18 Augustus 1858 
onderhielden zicli de President der Vereen igde-Sta
ten en Koningin Victoria voor dc cersle maul door 
middel van een kabel, welke tusschen Amerika en 
Engeland gelegd was. 

Nauwlijks een halve eeuw was voldoende om den 
ganschcu aardbol met een net van telegraaflijnen te 
omsluiten, en BOOWeJ op de bodems der zeeën, als 
door woestijnen eu over slpsn been draden tc span
nen , die de werelddeeleti ouderling verbinden cn de 
verst-vei ivijdenle streken met de beschaving iu aan
raking brengen. Welk een uitslag is dit van tic 
groote nationale ondernemingen , die tloor wetenschap 
en kunst totstand zijn gebracht. Geen wonder dat 
de President der Vereenigdo-Stateii in zijne eerste 
telegrafische depêche aan Koningin Victoria sprak: 
van een roemrijken eu voor tie menschheid heilzamen 
zegen , grooter dan ooit door een overwinnaar op het 
slagveld werd behaald. 

Het zijn thans tleze onderzeesche telegraafkabels, 
waaraan wij het te danken hebben, wanneer wij bij 
ons ontbijt kunnen lezen, wat gisteren op het andere 
lialfroud der aarde geschied is. 

Met liet steenkolengaa, een kind der vorige eeuw, 
kampt thans het eleetrische licht om deu voorrang, 
eu het is slechts een vraag des tijds, tot WIJ dat 
licht in algetneeneu zin voor de industrie en huise
lijk gebruik zullen aanwenden. 

liet wonderbaarlijkste, wnt wij totheden bereikt 
hebben, en waarvoor wij dau Amerikanen Bell en 
Edison verplicht zijn, is zeker de telephoon, welke 
reeds in Amerika door niet minder dan ISO tech
nische mannen is verbeterd, eu als een concurrent 
van de telegraaf oplnedt. Wij fluisteren daarmede 
elkander onze gehein.en iu het oor, ofschoon wij 
mijlenver van elkandenl verwijderd zijn , c n , naar 
wij vernemen , moet professor Bell zijn telephoon reeds 
zoodanig hebben verbeten), dat men op willekeurige 
afstanden, met behulp daarvan, OOTTBIpnnileeren kan. 
Geen wonder dan ook, dat do Hell-Telephon-Company 
van plan is , om onderzeesche telephoon-leidingen aan 
te leggen, cn dat zij haar oorspronkelijk aciien-kupi-
taal van 800,000 dollar reeds tot 8 millioen dollar 
heeft verhoogd. 

Het is een opmerkelijk verschijnsel, dat de geheele 
beschaafde wereld van de electriciteit, dat geheim
zinnige element, dat onder de wetenschappen en 
kunsten heerschappij voert, alles verwacht, en het 
is daarom verklaarbaar, dat deze wetenschap voor 
zeer velen een ondei werp van studie is geworden. 

l ie t oude spreekwoord: «schoenmaker, blijf bij je 
leest" is verouderd en in onze eeuw niet meer vun 
toepassing. Dat heeft o. in. vooral Dr. Stephan, 
Guneranl-postilirectoiir, te Berlijn, gevoeld. want 
door zijn initiatief heeft zich een Electro-techniache 
V .'e>!-ig:t:g 'oor Duitschland gevormd. 

De taak, welke zieli tie nieuwe Vereeniging voor
gesteld beeft, beslaat iu de ontwikkeling eu bevor
dering van de technische aanwending der electrici
teit, — het bevorderen vun meerdere kennis opdat 
gebied, dooi' gebruikmaking van technische inrich
tingen en ervaringen in de wetenschap , en in de 
vorming van een vereeniguigspunt voor de Duit
sche electro-technici tot bevordering hunner welen-
schappelijke-, technische- eu nij verheids- belangen. 
De middelen tot verkrijging van tlit duel zijn ïn al-
geineenen z in : a. mededeelingen, voordrachten en 
berichten over iiLuiwo ontdekkingen eu uitvindingen 

op elk gebied van de aanverwante ektctrteiteiteteer, 
met daarbij aansluitende discussion iu bijeenkomsten 
eu algemeene vergaderingen: h. o|*etibuarinukiug der 
verhandelingen op die bijeenkomsten, welke door de 
medeleden der Vereeniging later nog op de algemeene 
vergaderingen wonlen behandeld, eu e. in het uit
geven van eeu tijdschrift. 

Hientoor ontstaan een tal vau specialiteiten, die 
Op elk gebied hun troetelkind trachten toe te passen, 
waardoor de electriciteit onderden machtigen invloed 
der mechanici komt, daarmede geheel bewerktuigd 
wordt ou zoodoende iu vele opzichten eene practische 
aanwending verkrijgt. Het zijn tegenwoonlig vooral 
de mechanische toe-lellen,', die de electriciteit voort
brengen , en /ouder weder dergelijke toestellen toe 
te passen, zou de ontwikkelde electriciteit uiet pro-
duel iel kunnen worden gemaakt. Het is blijkbaar, 
dat de mechanische-electriciteit — indien ik haar zoo 
noemen mag — , die ons kracht, licht cu warmte 
geeft) nog een tal van onbekende groote waarheden 
aan het licht zal brengen cn zeker de schoonste toe-
kotnst te gemoet gaat. 

Talloos zijn de toejiassingen der eleetrieiieit, die 
tegenwoordig, op elk gebied, zoo do prioriteit ver
werft , en aangezien die juist aan de onie van den 
dag zijn, gevoelt men zich genoopt daarvan iets meer 
te zeggen. 

Wijzen wij allereerst op tie merk waardige tentoon
stelling , die dit jaar te l'arijs zal plaals hebben. De 
bezoekers daarvan zullen onder een legio van voor-
wei'|>eri zeker vele verbeteringen aantreden op het 
gebied van telegraphic, als: van Edison en Baudot 
de qiiadruplex driik-telegraaf, welke het gelijktijdig 
overseinen van 4 depêches langs denzelfden draad 
('2 in iedere richting) mogelijk maakt, waarvoor de 
Westein-Unioii-felegrapb-Compauy aan de uitvinders 
niet minder dan Ö000 dollar jaarlijks uitkeert; — van 
Siemens do electro-dynamisehe machine voor hoofd
stations, tot voortbrenging vau islectrische stroomen, 
inplaats van de gebruikelijke batterijen der bekende 
Bunsensche elementen; — de electro-telegraaf van 
Edison (door hein aan bovengenoemde telegraaf' 
maatschappij voor het niet onbelangrijk sommetje 
van 100,000 dollar afgestaan); — de zoogenaamde 
Oebermeter van den/elfde, waarmede men de me
nigte door eene leiding stroomendeeleetrische stroomen 
kan meten; — de automatische- en druk-telegrafen 
van denzelfde; — voorwerpen met betrekking tot 
de ontwikkeling der telegrafische techniek, enz. — 
Letten wij voorts op de belangrijke uitbreiding vnn 
het telegraafnet over de gansche aarde, dan ont
waren wij , dat de telegraphie in deze eeuw met 
reuzenschreden is vooruitgegaan. Het eleetrische licht 
wenl reeds in 1813 door sir Humphry Davis, met 
behulp der Volta'sehe kolom , liestuiieeril, en de proe
ven door Faraday genomen, dateeren mede reeds 
van 1830. Tut het verkrijgen van dat licht is het 
echter nootlig, dat krachtige electriciteit samengevat 
en tol een eleetrische lichtbron geconceiitreeid wordt. 

Het /.iju voornamelijk Gramme en Siemens die het 
middel aan de hand gaven, om zulk eene krachtige 
electriciteit op te wekken, eu wel door de thans 
gebruikt wordende electro-dynamLsche machine of 
elactru-motoi , welke door een stoom- of andere ma-
t'bine, met groote snelheid in beweging wordt ge
bracht. Door deze werking kunnen door machines 
MUI 10 paanlekracbt zelfs eleetrische zonnen, van 
39000 kaarsen lichtsterkte, verkregen wonlen. 

Deze miniatuur-zonnen wonlen dan ook reeds tot 
vele doeleinden aangewend, als: tot militaire- en 
marine-signalen; lot verlichting van kusten, havens, 
IHJtenbars geitouwen, fabrieken, enz., en bij de uit
voering vun openbare werken. 

Gedurende de laatste tien jaren heeft men de elec
triciteit ook voor straatverlichting beprocld en toege
past. Dit jaar zal men te Londen weder met 9 
systemen i Blush, Jahlochkoff en Siemens, en te 
New-York, o. a. met 22 lampen op 6 meter hooge 
palen, van de Brush-Ehviric-Light-company — die te 
Londen Op velschillende punten reeds 200 lichten 
heeft geplaatst - proeven opgt ontere schaal nemen. 
Diezelfde maatschappij zal nu voor deu Britsche lor-
padjl iMnatt een monster Ismn vervaardigen, welke 
zelfs eeu lichtsterkte van 80000 kaarsen zul hebban. 

Gelijk de zon ons bet maehlige daglicht geeft, 
zijn het tlie miniatuur-zonnen welke , ter plaatst; waar 
zij worden aangebracht, de omgeving als 't wan» in 
het daglicht, herscnapsn. Het zijn dan niet meer 
de vele kleine gasvlammen, die ons het licht met 
kraantjes toemefn, miar hel is de electrisvhe zon. 
dit; evenals het daglicht van boven komt en hare 
schitterende stralen door mist en nevel, op verin-
•ende afstanden verspreidt 

Er blijft Ih-ius nog maar over om het eleetrische 
licht deel- en verdeelbaar te maken, teneinde dat 
licht voor huishoudelijk gebruik aan te wenden, 
Opdat wij — bijv. duor slechts op een knop te l i l l ik 
ken , evenals de telegrafist met zijn sleutel werkt — 
zoowel licht in ons huisvertrek als warmte op onzen 
haard kunnen verkrijgen. 

Toegerust met de kennis en eigenschappen van 
het eleetrische licht, hebben Edison, Brush, Cla rk , 
.lublochkolf, K i n g , ttapieff, Siemens, Sawyer, 
Werdcrmann en vele anderen reeds herhaalde 
proeven genomen met hunne vernuftig samenge
stelde lampen, waarbij de koolspitsen een belangrijke 
rol vervullen. Zij trachten het ïicht zoodanig te 
verdoelen en de kosten daarvan tot eeu minimum
prijs te brengen, n]»dnt het de plaats van onze gas
vlam zou kunnen innemen; zij hebben echter — 
hoewel het schijnt dat met eene zwakkere eleetrische 
kracht dan voor gnwte lumpen, door draadgeleidingen 
liet doel le bereiken is —• nog geen volkomen be
vredigende uitkomsten verkregen. Het blijft dus nog 
een vraag van den dag, aan welker oplossing geens
zins wonlt gewanhoopt. 

Wij spraken /.oneven van warmte op onzen haard , 
en willen daarom iets van de eleetrische warmte/eggen. 

Dr. Ch . W. Siemens te Londen, de bekende spe
cialiteit op bet gebied van electriciteit en tevens 
noetaalkenner, levert vernssnnde resultaten meteen 
electrischen smeltoven, waarin de meest onsmeltbare 
metalen, als: platina, iridium en ook staal, in be
trekkelijk groote hoeveelheid, kunnen wonlen ge
smolten. Met dit toestel werd 1 K G . gebroken stalen 
vijlen in 20 minuten gesmolten. Het electrisch smel
ten heeft het voonleel, dat zulks bij volkomen lucht-
afsluiting kan plaats hebben. 

Omtrent de voortbrenging van hitte en krarht 
door electriciteit deelde Dr. Siemens, in eene te Lon
den gehouden voordracht, mede: dat de eleetrische 
vonk met gunstig gevolg tot het smelten van alle 
metalen kan aangewend worden. Hij heeft op die 
wijze 1 gram staal met behulp van zooveel eleetri
sche kracht-eenheden gesmolten, als dooide warmte 
van I gram kolen kon worden ontwikkeld, waaruit 
volgt, dat niet behulp van eene door stoom gedreven 
i ly namo-elect rise he machine, 1 K G . kolen instaat is 
1 K G . week staal tot smelting te brengen. 

Te Sheffield ziju in den gewonen smeltoven, met 
versterkte liichttrekking, 3 tons bette Durham-
cokes noodig, oin I ton week staal in de kroezen 
te smelten. E . VV. Siemens, broeder van genoem
den electricus en metallurgist, het bekende hoofd 
der eleclro-teehniselie fabriek van de firma Siemens 
en Halske te Herlijn, levert ons, door de aanwen
ding der d> namo-eleetrisehe stroomen , een electrischen 
spoorweg, welke iu mijnen, tunnels en daar, waar 
tie rook de aanwending van stoomkracht verhindert, 
eene uitstekende toe'iassing kan vinden. Wij vinden 
in dezen Siemens den gemalen uitvinder, die aan de 
elect ricileit tlie mechanische beweegkracht geelt, 
welke eens Stephenson aan de locomotief gaf. 

Ook door Gases wonlen op den Italiaanschen spoor
weg tusschen Turin en Modane met goed gevolg proe
ven genomen met een dynamo-electrischen spoorweg. 

't Is i iurkwuaidig, wanneer wij den loop tier tijden 
volgen. Diezelfde Siemens vervaardigt tevens een 
electrischen hamer. De stoomhamer werd eerst iu 
1800 tloor Deverell uitgevonden. 

Wat leert ons dit? — Dat nieuwe uitvindingen 
in tleze eeuw binnen weinige jaren tot volkomen ont
wikkeling komen, die in vroegeie eeuwen menschen-
leeftijden daarvoor noodig hadden. De knop is bloe
sem geworden en, vóór tlat de zomer dezen rijpt, 
heeft tie bloesem zich reeds lot vrucht gezet. 

Voorts zij nog onder de vele uitvindingen en ver
beteringen, wier getal legio is, op electrisch gebied, 
vermeld: eleclro-magiietische toestellen van Edison, 
Johnson en anderen; — boorttiestellen, kinkken en 
wekkers roor stations, uscenseurs voor groote hotels 
en kantoren en dc photometer van Siemens; — 
s|rOorwissel-sluit-coutroleurs, in verbinding met klok-
toesteOen van Gasselten Fisher; — stadsuurwerken, 
en zelfs een eleetrische notenschrijvcr van Dickinson 
te Eubridge, waarmede van elk stuk, dat op 
piano of orgel woidt gespeeld, de muziek wordt af
gedrukt. Wanneer wij eindelijk letten op de photo-
graaf en microphoon van Edison , de audiphoon of 
electro-microphoon voor hardhoorigen van Gmydon en 
de onlangs uitgevonden photophoon van Bel l , dau 
roeptn wij onwillekeurig, temidden van zoovele 
eleetrische toestellen, met bewondering ui t : awie 
weet, wat wij nog aan de electriciteit tc danken zul
len hebben!" 

Date uitvindingen en de gevolgde toepassingen leveren 
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niet slechts liet bewijs hoe menigvuldig ilc electrici
teit wordt aangewend. maar tsik boreaal baar graad 
van werkzaamheid of electro-motorische kracht in de 
techniek, zoodat w i j , niet /.ouder grond, vermoeden, 
dat wij uit eene eeuw van stoom welhaast in eene 
eeuw van electriciteit zullen komen. 

In de eerste helft dezer eeuw was het slechts de 
miniatuur-mechaniek, welke door electrische toestel
len kon worden toegepast; het bewegen van een 
naald, het aannekken van een anker, waarop de 
geheele telegraphic heiust, dat was alles, wat men 
verlangde. De vraag: »kan een electro-mngnetisch 
werktuig aan de nijverheid dezelfde diensten bewijzen 
als de stoommachine", weid ontkennend beantwoord, 
want de practijk en dn theorie hadden, na vruch-

teluoze pogingen, bewezen, dat dit onmogelijk was, 
Men beweerde toen dan ook, niet zonder grond, 
dat de stoom de aerate plaats bekleedde onder de 
machten, die de nijverheid zoo hoog hebben verhe
ven, boven die van vroegere dagen, eu onzen aard
bodem een geheel ander aanzien hadden gegeven; 
men geloofde over 't algemeen, dat de tijd van zijn 
val nog verre af was, en 't scheen, dat geen mede
dinger hem zou onttronen. 

Thans is het geheel anders. Wij zijn in een ont-
wikkeliiigsjieriisle, die aan de electriciteit eene stoom
kracht gaat verleenen, en elk bouw- en werktuig
kundig ingenieur als in een spiegel der toekomst doet 
zien, hem wijzende op de eleclro-dynamisehe machine, 
welke nu reeds een rol in den machinebouw speelt 

Dat de electriciteit zoo algemeen kan worden aan
gewend berust bijna geheel op hare werkzaamheid, 
zonder noemenswaardig verlies in kracht, ten opzichte 
van de groote afstanden, waarop zij kan worden 
overgebracht. Het grootste bezwaar, wat aan de voort 
brenging der electriciteit zelve nog kleeft, is het 
verlies iu kracht bij bet omzettingsproces vau warmte 
in electriciteit, dat nog ongeveer 50 peicent bedraagt. 
Dr. Siemens te Herlijn, die reeds 00 petcent nuttig 
ellect heeft verkiegen, hoopt echtei , door verbetering 
zijner machine, eventueel een veel geringer verlies 
te constateeren. 

Ten slotte moet worden erkend dat een eeuw , 
zoo tijk aan uitvindingen, het volkomenstegetuigenis 
allcgt : tlat wetenschap en kunst zijn vooruitgegaan 
met eene snelheid, die ons wederom aan de elec
triciteit doen denken : - dal in ieder beschaafd en 
ontwikkeld mensch de zucht naar kennis, als de 
zucht uaar vrijheid, een hartstocht is gewenden, om
dat hij het levendiger dan ooit beseft. dat tennis 
macht i s , - en dat de menschheid op wonderbare 
wijze in lieschating <'ii ontwikkeling is toegenomen. 

D . , v. It. 

Berichten en mededeelingen. 
Il U 1 T E N L A N D. 

— De landbouw-spoorweg in de heerlijkheid Kn-
puvar is negen K M . lang eu 0.7.1 M . breed, en 
heeft één spoor met uitwijkplaatsen. Uedeeltelijk 
werd partij getrokken van bestaande wegen. Hij 
heeft bochten van dertig M . straal. Het doorsneden 
terrein is eiren, zoodat tie aardewerken gering wa
ren : op slechts enkele plaatsen waren klimmingen 
van noodig. De baan werd minstens drie 
palm boven de wegen gelegd. Er zijn drie houten 
bruggen over tie tien meter wijde rivier de Raab 
en veertien steenen duikers. De ijzeren Vignole-s|>oor-
staven wegen 7 . 4 K G . per M . en zijn gelegd op 
met houtskool gebrande eiken dwarsliggers. De aan
leg kost, het rollend materieel inedegeiekend , slechts 
48U0 gulden \mr K.M. Voorloopig wordt de lijn be
diend met paarden en vervoert zij slechts materia
len, maar men denkt ook aan^later vervoer van de 
arbeiders. 

— De locaal treinen van Krauss (1 locomotief en 
1 wagen met verdieping) van het baanvak Berlijn — 
Grünau (spoorweg Herlijn—Qörfitz), met tramway-
tender locomotief van 2.*> paardek nicht, worden zeer 
geroemd om hun technische en geldelijke voordeden 
{Zeitschr. des Vereins deutseh. Ing., 1880 , p. 

883—243). 
— De üostenrijk-sche Staatsspoorweg-maatschappij 

heeft vergunning gekregen o m , bijwijze vau proef, 
omuibustreiueti tusschen Weenen en Broek in te toe* 
ren. Hun snelheid mag niet grooter zijn dan 30 K M . 
ïn het uur, waarbij tie plaatsing van tien tender voor 
de locomotief geoorloofd is. Beataal de trein slechts 
uit 3 tweeassige personenwagens, dan kan de anders 
gevorderde veiligheids wagen wonlen weggelaten. Het 
is vergund, het geleide-personeel te beiierken tot 
één man. 

— De gezamenlijke kosten der verlichting van de 
gemeente Patys bedingen 1,(140,00.» francs bij 88,400 
gasvlammen, waarvan 34,400 ueu gatischeu nacht 
door branden (0.001*2 stuk per vierk. meter straat-
oppervlakte.) 

— Hij Saigoen in Cochin-Chinn is een brug 
op schroefpalen gebouwd door Schneider en C te 
Creuzot. Zij heeft zes openingen van vijftien M . De 
middelste pijlers bestaan elk uit 3 gegeten-stèren 
cilindrische palen van '2X0 rnM. middellijn en \2 M . 
grootste hoogste, die rechtstieeks tie hooi d liggers 
der traliebrug dragen en door kruizen onderling ver
bonden zijn. Aan den voet van eiken paal bevindt 
zich een 1.2 M . lange punt, tlie tan een schiwf 
voorzien is. Het inwendige der palen wenl met beton 
gevuld. De kosten ziju slechts 57.000 gulden. 

— Op het eiland Dago (Rusland) wenl een ge
smeed-ijzeren lichttoren opgericht door de l i ima Sau-
ter, Lernonnier en O*. De verlichting is elecUiach, 
De lantaarn vertoont zoogenaamd votikelvuur en schiet 
van vijf tot vijf seconden, gelijk de bliksem, een 
lichtstraal van achtmaal grootere sterkte dau het 
licht iu dim tusscbeulijd. De toren is twintig meter 
hoog; hij bestaat uil een zuil tan i j/erblik, welker 
middellijn 1.8 M . '«'draagt. Iu de zuil is een wen
teltrap. De stevigheid der zuil is verhoogd door tra
liewerk. Ouder de lantaarn bevindt zich een dienst-
kamer uit ijzerblik, terwijl de fundeering bestaat uit 
beton en metselwerk. De coniiructie wordt geroemd 
als zeer prartiach. Terwijl aan de eene zijde de wind 
betrekkelijk weinig vat heeft, is aan de andere zijde 

bet weerstandsvermogen aanzienlijk door het aange
brachte traliewerk. (Zie .Vouw. Ann, d. I. Gonstr., 
1880 , o. 83—85, m. afb.) 

— De Ruitende asinboel, tol waarschuwing van 
sch«|>en, brengt zelfs bij kalm weder in de naar on
deren reikende buis een pompwerking van nagenoeg 

: drie paaidekrarht voort. Van tleze kracht /al door 
i de Noordainerikaansche Kegeering partij wonlen ge-
i trokken om een kleine electrische lamp Op de l>oei 
, te verlichten. 

— Uegas-lichtboei. die, in het vorige jaar, bijwij/e 
van proef, geplaatst wenl in de Civile op Shoals-
Reek, heeft zich voortrellelijk gehouden. Dc kosten 
van het gasverbruik bedragen 1} cent iu het etmaal. 
Men is voornemens op verscheidene andere punten 
der rivier zulke boeien te plaatsen. 

— Volgens de proeven van den ingenieur Dr. 
Kollmanii , te Überliausen. is de vastheid van ij/er 
tegen uitrekken, als zij bij 0" tloor 100 wordt 
voorgesteld, bij de hoogere warmtegraden als volgt : 
Warmtegraad Taai gzer Fijnkorr. ij/ e hV seincr-tU^I 

0 100 100 100 
100 100 1 0 0 100 
100 95 100 100 
300 90 07 04 
500 38 44 34 
700 10 23 18 
900 G 12 9 

1000 4 7 7 
Bij de warmtegraden, die aan de hoogste gebrui

kelijke stooutsjianningen beantwoorden, is dus de 
vastheid tan fijnkorrelig ijzer en Bessemer-staal on
veranderd, die van taai ijzer slechts weinig geringer 
dan bij 0° . Tusschen 500 en 700° echter heeR bij 
nlle soorten een hoogst aanzienlijke afneming van de 
va theid plaats, tlie duidelijk wijst op het gevaar der 
oververhitting van stoomketels. 

— De Pennsylvania Sickel Works te Pennsylvania 
makeu telegraafdraden uit aluminium-ijzer. Proeven 
daarmede iu Duitsehland genomen, vielen gunstig 
uit. De draad heeft nagenoeg tic tpenfcracht van 
ijzer van gelijke dikte, maar weegt veel minder en 
geleidt de electriciteit aanmerkelijk beter. 

— De insluitingsmurcn van het voornaamste der 
Itoyal Albert Docks te Londen, dat ongeveer 11 
Eng. mijl lang, 150 tn, breed is en 185 H.A. op 
paft lakte beeft, werden geheel gebouwd uit Portland-
cemeut-beton. Zij zijn ongeveer 12.5 hf. hoog, van 
onderen 5.5 II. d i k , van boven 1.5 M . Dc geza
menlijke lengte der muren bedraagt 31} Eng. mi j l ; 
de bouw verslond ongeveer 400,1101) M 1 cement beton, 
waarvoor ongeveer 00,000 tons Portland-cement noo
dig waren. 

S I N N E N L A N D. 
'S-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch Oost-Indie is een tweejarig verlof 
naar Europa verleend, wegens ziekte, aau den in
genieur 2e klasse bij den Waterstaat II. G. C. M . 
Hamming, en is benoemd tot udspirant-ingenicur bij 
tien Waterstaat L J. G. van Es, daartoe gesteld ter 
beschikking van den Gouverneur- Genei aal van Neder
landsch Indie. 

— De Regeering heeft een wetsontwerp ingediend 
tot wijziging van artikel 2 der wet van 24 Januari 
1803, betreffende den Rotterdamschen Waterweg. 
Het ontwerp strekt ter voltooiing van dien weg. De 
Regeering stelt voor, hel artikel te lezen als volgt: 

•De waterweg langs Botterdam naar zee zal wor
den verbeterd naar de volgende algemeene grondtrek-
k.-n de rivier wordt gebracht op een normale wijdte 
le Krimpen vuu 250 meter; van daar regelmatig 
verbreed tot 340 meter te Rotterdam , 450 nieter 
te Vhmrdingen, 470 meter aau bet begin van bet 
Scheur, 530 meter te Maassluis, 030 meter aan 
bet begin der doorgraving van den Hoek van Hol
lend, OGO meter aan het einde tier doorgraving, 
085 meter aan het zeeeindc van bet beetaande Noor-
derhoofd, en 700 meter aau tie uitmonding in zee, 
met een voor de scheepvaart voldoende diepte. De 
riviermond wordt gevormd door dijken, aansluitende 
tegen twee tot voldoende diepte in zee uit te bren
gen dammen." 

De wijziging van art. 2 is het gevolg der voor
stellen van de Staatscommissie, tlie de zaak onder
zocht en overwogen heeft. 

De kosten van het geheele nog te verrichten werk 
worden d.H>r tie Staatscommissie geraamd Op 30 
millioen. 

De Itegeering heeft tevens een wetsontwerp inge
diend tol vrhooging van Hoofdstuk IX der Stauie-
begrooting met / 2,340,000, strekkende om nl dade
lijk eenige dringend noodige werken aan den Nieuwen 
Rotterdamachen Waterweg te kunnen verrichten. 
Door dit ontwerp wordt in de dringende lichoefte 
van het oogenblik voorzien cn gezorgd , dat de water-
weg, al moge tleze nog voor de groote overzeeschc 
vaart onvoldoende ziju, tenminste voor de zoo be-
langiyke «trai ler"- en kustvaart, tlie daa> langs plaats 
moet vintien, bruikbaar blijve. liet ontwerp is overi
gens geheel in overeenstemming met de beginselen 

vau het aangeboden wetaontwerp tot voltooiing van 
tien waterweg. De uitgave van / 2,340,000 zal 
door geldleening gedekt moeten worden. Mocht dit 
ontwerp tot wel wonlen verheven, dan stelt de M i 
nister zich voor, een voorstel nun te bieden, om voor
loopig bet bedrag te verhoogen van de vlottende 
schuld, tot welks uitgifte voor den dienst 1881 reeds 
machtiging is verleend. 

Oroningen. Tot opzichter van tie gemeentelijke 
I gasfabriek is door den Baad benoemd de heer A . 
' Puvens, opzichter aan de gasfabriek te Nijmegen. 
I De benoeming is voorloopig voor een jaar. 
' Schiedam. Ter uitvoering van een raadsbesluit 
1 beeft het Gemeentebestuur den heer II. P. N . Hal-
' berlsmn, ingenieur te Amsterdam, lielast met het 
[ opmaken tan een plan lot deu aanlag en de exploi-
! tatie van een drinkwaterleiding voor rekening der 

gemeente. De beer Halberlsma is van 1875—79 
• bij de waterleiding te Hannover en later bij die tc 
[ Groningen werkzaam geweest. 

V a n k o i B l i i n n g e i van \ ; n i l K M i ' t l i n i i f i i , 

Nanaateg, t t A p r i l . 
1 Uitiegen. te li) men, op het bureau der genie: het 

éénjarig onderhond lo. van do Li/oruegehouwen enz., 2". 
van de werken aldaar: 3n. herstellingen aan de ka/erne-
gehouwen. aldaar. 

O u d r w a i e r , te l l uren, door het kerkbestuur der 
gemeente van de Oud bisschoppelijke Klere/ie: het afbre
ken cu wederopbouwen eener kerk mei daaraan vei Imnden 

: woning. 
I l U i m e n . Ie l ! uren. door 0. tan Heek, bij (', J. 
I Sprangers: het bouwen van een heeivnliliis. Aauw. te 
I 10 uren. 

Hilversum , Ie 12 uren. door het gemeen tebest.: het 
, I win wen van 2 openbare scholen, elke voor 384 leerlingen. 

HlltfTMiiii, le 12' •• uren. door bel griuceutebcsliinr: 
het maken vau grintwegen aan den Tminpenherg, aldaar. 

tniHterdam. te 1' . uren. in Het Vosje: lo. bet met
sel-, voeg-, pleister- en straatwerk, tnet bijkomende 

i werkeu. op den Hollands, beu spmrw.-g Amsterdam— 
I Rotterdam, in 4 perc. Haming ƒ 0300: 2o. de tinuuer-
• werken mei bijkomende werken, op dcii/cl|'.l>-n spoorweg, 
t iu 4 pre. Ka m ing J 13.200; .'In. de levering ged. '81 van 

het voor onderhoud benoodigde timmerhout op velschil
lende stations vau den Hollands, hen- en den On-ter-

i spoorweg: 4o.de levering van auiMleikeiiboiil en dwarsliggers. 
vu.ui.ii .ur,; te Gf, uren, door burg. eu weth.: h.-t 

leveren van 8(1.000 IJ astkeieit. Zg. ft' Soort. 
Groningen. '«avonds H uren. d.mr hot bestuurder 

Bon twen buiging, luj Wed. Kekboff: liet bouwen van een 
blok tan 13 woningen langs de r'nslerikstniat aldaar. Inl. 
bij den bouwkundige .1. Woldeodorp. 

kninierd • o , op hel bureau der Maatsch. lol droog
making tan het zuidelijk deel der la-g moer plassen : het 
makeu der ringdijken, ter gezamenlijke lengte van 11.754 
.M. Iul. op het bureau der Maatschappij en hij .1. O. van 
Haitimi, te Sliedrecht 

Baneing, la v i . n i 
t ia r luc l iem. te 10 uren, op het bureau der genie: bet 

éénjarig lei houd lo. van de werken, 2o. van de kazer
uegebouwen te Oorin.heui. Kaming ii'sp. ƒ 3(121) eu / :WHI; 
So. binnen verving van het tuighuis met geweexwtakel 
enz. aan de Willemskazerne, aldaar. Koning ƒ 17(H). 

(.ei-rlriili tenlMiK te 10 ureu. in het Bnlel-I loium-i - : 
het éénjarig onderhoud van de werken en kazernegebou
wen, anaar. 

l.mi.hi . te 11 uren. iu Arti-I.egi: lo. bet éénjarig on
derbond der kazernegelHiuwen enz. te Gouda, -o. idem 
der kaxernegebouwen enz. te Schoonhoven, 

Hamburg, te 11 ureu. iu bei Hof Golriii: het eenjarig 
onderhoud van de kazeruegebouwen en werken, aldaar, 

• n.itfc te l l uren, door bet bestuur van de Ver
een igde Veen- eu Brink horst polder*, ui De Bonte Koe: 
bet verbroeden en ophoogen der boezetnwaterkeeretide 
kade voor die poldeis 

A r n h e m , te 12 Uien, in het ('ufr Suis-e: het afbreken 
van een huis up de Krek-traat en daarvoor m plaat-bou
wen van eeu pakhuis. Inl. bij J. Kossink. Schoolplaats 5, 

Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. In-stuur i Io. 
h.-t éénjarig lei houd van >l<< Bijks-haven-eu zei-werken 
te Harlingeu. in 2 pc.v. Raming re-p.: /SI.150 en /17W: 
Uo. het bentellen van een gedeelte vau hel oostelijke 
kanaalboon] der nieuwe Munnikczijlsb-rrijt, nabij Zout
kamp. Kaming ƒ2500. 

1'treelil, te 2 uren, door de maatsch. tol expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het ceiitrualluireau: lo. het maken 
van eene keibestrating op den toegangsweg uaar het 
station Kos.ndaal. niet bijbehoorende werken; 2n. het 
leggen der tweede simorbaan tusschen de stations Helena-
veen eu rand hoven, bet wijzigen en uitbreiden van sporen 
en wissels oi. de stations Heletiaveen. Bourne. Helmond. 
Nueneii en Eindhoven, tnet tabegrip van het leveren eu 
verwerken van hallast eu het verrichten van daarmee in 
verband staande werken, ton behoeve van den spoorweg 
Maastricht -Breda. 

l I . . . hl te 2 uivn. door de Nederi. (Vntraalspoortvog-
muatschappij: het vergrooten der kleine iiiachiuolonds op 
het emplacement te Kampen. 

Leeuwarden, te 8 ureu. door K. Wijhrandi .lz,: het 
makeu vat n tleiigelgehotiw. vergroot eu der machine
kamer enz. v.mr uitbreiding der bestaande st-minuiool-
fabriek op hel terrein ten noorden van de Dokkumer Fe. 
aldaar. 

Vnisielveeu: het maken van eene houten draaibrug 
met houten landliefden. Inl. hij J. van '1 lli.-t. bouw
kundige. Amstelveen. 

Uarnsdag, II tprll. 
imer-.lu.irl te 111 uren. m de sociëteit Aliucilia: het 

éénjarig ouderhoud lo. der kazernegebouwen enz. te 
Amersfoort. 2o. der werken iti de Orebhe-linie en de linie 
in tie Neder-Betuwe. 

IcnliMi Ie 10 uren. op het hureaii der genie; het 
ééujarig onderhoud van de kazernegels.iiweu enz. aldaar; 
2o. herstellingen aau kazornegebouweii en stallen, aldaar. 

Zegwaard , te 10 uren. op hiel raadhuis: het vijfjarig 
onderhoud van de :t schepradtvatorinolens enz. van den 
Baleiisteins.-heu polder. 

Willi-iu-uor.l te 11 men. door de directie der marine: 
lo. leidekkers-, timmer- en loodgiet.-rswork IHWOII de 
stoom werk plaats eu Injbeli-Hireude lokalen op's Kijks werf. 
aldaar: 2o. schoonmaakwerken in lu-t inanii'--ho-pit.ial. 

\n--iiiite.i te l l uren, d.xir het kerkbestuur der Ned 
Israel, gemeente, in bet Hotel de Commerce: h.-t bouweu 
van eene badinrichting achter de synagoge, ecu privaat 
met bergplaats enz. 

's-Hage. te II llfeil, door liet tilllll-terie vatl waterst. 
enz.: de herstel lingeii eu ten lieu win gen aau de werken 
tot verbetering van den waterweg van Rotterdam tuur 
zee aau den Hook van Holland, met bet onderhoud en de 
heistelling van buitengewone winter- en stormschade, van 
1 Mei el—90 April '82. Raming ƒ88,400. 

trnhem. le 11 uren. iu Be Harmonie : lo. het éénjarig 
onderbond van de kazernegehmiweu enz. le Arnhem eu 
der werken en gehouwen van bel fort bij West er voort: 
2o, eene bi uilen ver l i lig tan de Willemskazerne te Arnhem. 

arahaea, te l l uren. in De Harmonie : de herstellingen 
aau daken van militaire gebouwen te Arnhem. 

Hreda te 11 uren. in Het Hol' vau Holland: het één
jarig onderhoud lo. van de kazeniegelxmtven enz., 80. van 
de Kon. Mil. Academie, beulen aldaar. 

Halaward, te 12 uren. door burg. en wetb.: het van-
huileii-verveu van de huizing en herberg i |e Ni je/ijl onder 
Oost hem. en het verven van eene tvipbrug. 

Ntavealste, Ie 12 uren, bij A. van Halen: het ver
dedigen van den ondCTieeschotl oever aan den |M)lder 
Oild-Keiiipeiis-llor-tisle. 

Nneek, te 1 uur, op het raadhui-: lo. hel makeu van 
eene geheide hinder ring voor een gashouder; 2o. het 
maken en stellen van .-en gashouder met ijzeren kuip van 
16.90 M. dia ter eu het leggen van .-enige buizen. Inl. 
hij den directeur A. Breunissen Troost. 

It.itleril.im te 1 uur, door burg. en weth.: het bouwen 
van eeue bewaarschool met woning aau den Holdijk. Inl. 
aan het Timmerhuis. 

Zuldharn . te 2 uren. door het gemeentebestuur: het 
bouwen van eene school. Aanw. II eu 13 April. Ie III 
Uien. Inl. bij den architect D. de Beider, te Leek. 

ll.Miil.-r.li.g . 14 Iprll 
Helft le 11 uren. in het bureau vonr de schutterij: 

bet éénjarig onderhoud lo. van de kazeruegebouwen. 2... 
van de werken; .'io. i-one verving van werken, alles te 
DelO. 

Herpen o|i Zoom te 11 uren. in De Draak: Io. het 
éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen, aldaar. Ra
ining ƒ7800; 2o. eenige heistellingen aau de kazerne aau 
dc Korenmarkt, aldaar. Itaining ƒ2500. 

Hard inksve ld , te II uren. in het geineente-on-poldcr-
huis: het leveren en stellen van een stooinpimpwerktuig 
met stoomketel en toebchooren. ten behoeve van den 
polder Hardinksveld. Inl. bij den eiviel-itigenieiir P. A. 
Koivvaar, te Vrijenban. 

t i jmezen , te 12 uren, in het tieéifdenhuis vau het 
imldenlistrict «('ireul van de Ooij ": het opbreken der be-
dagtverken. iu 2 pen'. 

Medembllfc, te 12 uren. op hel Koggenhuis van bet 
ambacht lle Vier Noot derkoggen: lo, liet vernieuwen vau 
2 duiker» achter de pastorie der Bert', gemeente te Span
broek: 2o. het vernieuwen van de steenen pijp in den 
Wij/end onder Nibbikswoud, 

[ *»»i'ii te 12 uivn. diMir hel prov, bestuur: het ver
nieuwen van eenige vakken kliukerbestr.iting (nsscben 

I Assen eu Bolde, hel vervangen van 3 bout Imkejsdooi 
I Üzer.UH'dbtiizen, bi-netens eeuige herstellingen. Iul. bij 
I den ingenieur tu i den prov. waterstaat, le Anseu. 

Arnliein. te 1 uur, door deu burgemeester: bel om
leggen eu verharden vau den Velpi-rhuitetisjngel. het 
dempen van den vijver hij Musis Sacrum, en het graven 
en metselen van oen brandput. 

A r n l i e m . Ie 1 uur. ten kantore van de gei ntegas-
fahriek : lo. het leggen van een goot vin Menniger-teen. 
Aanw. 0 April, le Iu uren: So, bet lossen en vervoeren 
van gaskolen. 

Kleewer-Amslel, te l uur. door het gemeentebest.: 
lo. het ophoogen. rioleereu en bestraten van een gedeelte 
van het II I ak.-i-pad: 2o. het vetst raten van de Ru— 
tenbnrgeisti-.uit; :io. het vervangen der k.-ibe,traling op 
een ged elte van den Ainsteldijk ikinr klinkers. 

BWejgeveae . te I uur. door Mr. I„ \V Fbhinge. inliet 
Hotel-I.mnge • het bouwen van een woonhuis aan dc streek 
De Huizen, te Hoogevetm. Inl. hij deu architect II. F. 
II H-kstii.i. aldaar. Aanw. te IU uren, 

Haarlem, te 2lt, uren. door liet ministerie van wa-
letstaat enz., aan lu-t gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. he( verdie|M-|| van C.'llig • gedeelten vsn bel Noordboll. 
kanaal, in 2 perc. cu iu massa. Raining resp.: /d3.500 
• li ! 31.000: 2o. bet vooizieu der b.N.tilen van bet Noord
boll. kanaal, iu 3 perv. Kaming ivsp.: f'stluu. / 12.0011 en 
/ 10.0011. 

tniNlerdam . Ie 3 men. door den archil.'cl Jonas In-
geiiohl, in het lokaal Flora : het bouwen van 2 woonhuizen 
aan de Wetering-ihaiis eu Vei leng. I.'-Spie ge Ig rat ht. 

Zullen, te fit, uren, door (t. A. Oorsprong: het makeu 
van i winkelpui. lvinkelo(Ktiind en verdere verhouwiiig 
iu bei perceel E 848, Hprongatraat. Iul. bti den architect 
J. Fiieiwijk Wz. 

Anisterdani, door -I. van Ol-t : het maken der z;Uld-
baan voor dc nieuw aau te leggen straat op de buiten
plaats ifiuitenlutt . aan de WeesjK-i zijde, aldaar. Iul. hij 
den architect W. (..mgbout l i / . , aldaar. 

Vrltd.ig i - , \prll 
Uranlnfen. te 12 uren. door het prov. bestuur: het 

\> "h. l- ' i i van h.-t Boendi.-p, van de -lui- Ie Uuu keuken 
al' tot aau de Kri-sclu' gn-u- te Stivofaoa. 

Leeuw urdeii , te 1 uur, door het prov. hestuur: lo, 
het driejarig onderhoud van tie brug hij hel Work timer-
tolhek en van de ijzeren draaibrug over de St harsterrijn 
c. a.. en tonnen en baken-, in 2 perc; 2". eenige ver
nieuwing n herstellingen aan den l.indedijk. de daar-
inliggeiide schutsluis en sluis wacht er-woning. 

trnliriit. te l uur. ten kanton1 van den architect H. 
.1. Heiivehnk Jr.: het egaliseeren en verharden van den 
Boulevard en het lnaken van een uitweg uaar het daar
achter gelegen weiland. Aanw. 12 April. 

tijmezen, le 3 uren. door de co li-sie voor de ge-
uiccntcgasüibrick eu waterleiding, ten raadhuize; de le
vering van gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken VOOT 
gas- eu waterleiding. 

KOlaiiil Kalli . door het g eenlehe-tuur i het leveren 
van 800 stère grint. 

Yallcnliave. bij den dijkgraaf van het le district in 
Overij-el: d.< leveling van 35(1.000 harde stiM.itklinkers, 

Ourfelnnde, door bet gemeentebest,: de levering van 
fill M" lerhoudsgrint. 

it r. h mz luj notaris A. Wiersma: h.-t afbreken 
.-.'tier oude- en bouwen eener nieuwe hiM'ienhuizing op 
Baausterburen onder Rauwerd. Aanw. 13 April, te 10 uren. 

Z-il errta- , | « April 
Wamniel* , t.< 11 un-n. ten geuieeiitehuize van llen-

naanleradeel : 1... eene geheel nieuwe nummering der ge
houwen in ile gemeente; 2o. het vernieuwen en vervloeien 
vau een gedeelte straatweg door In-t dorp Wol uniek lang 
ongev. 125 M. 

sik-i.ii-i-iii,, . le 11 uren. door d.-u burgetnee-ter van 
Birradeeh de levering van p. m. 000 stén' grint. 

kwlntohrul. te 12 ureu. hij II. On-itscholte: lo. het 
m tkeii van een m,u biiiegeboiiw met machinist woning 
daarboven. ketelhuis, schoorsl enz.; 2o. het leveren 
- i i stellen va t horizontaal dnv.-twerken.h- bevelceii-
Irifugaalpiuip-uiachiii et l.^behoon-n. eeu centrifugaal-
pimp met riemschijf door ge inde machine gedreven. 
e.-u sMoiiiki-t.-l i-uz. Inl. hij den fabrieklanduiet.-i I. I-. 
vau deu Berg. le Delft. 

T i l h u t g . te 12 uren, door bet gemeen tebest̂  de leve
ring van ongeveer 200.(K)0 KO. gegoten-ijzeren buizen, 
waterbakken en hulpstukken, voor dogcuK-ontcg.isfiihhek. 

Meppel. te 1 uur. door bel gemeenti-be-tuiir: het af
breken vau 2 woningen en het houwen van een lokaal 
voor de naehtpolitie met 3 cellen. Aauw. Ie U u r P n , 

KlJowIJk (Z-H.l . door het geme.iitelM-t.: de levering 
van 35.000 Lniksche straatkeien en 301100 straatklinkers 
Waal moppen, 

Zuil.!..!- i : April, 
iine.iim hij Wed W. B. de Jong: het bouwen eener 

winkelbehuizing. Aanw. 15 April, te 12 uren. 
Uiiaii.liiK, I'. tprll. 

e-BMfe, le l l ' , uren. door bet mini-terie van water
staat enz., aan het geitouw van het prov, U-stuur: het 
uitdrejhm va n gedeelte van deu llollaudsche-IJsel in 
Ziu.l-Hollan.1. Aanw. 13 April. Raming ƒ2240. 

k•minui. te 12 mvn, door burg. en weth. van Heme-
lutn-r-l Hdoj.l l-en-Nootdwolde : In-t aftreken en tveder-
opbmiwen eener bouten ophaalbrug over de RUstervaart 

Uluadag, IB v i-i i l 
V4l-«ekerkr. te 10' t Urpll, iu de directiekeet validen 

cal. pilder Vliele: het vet beteren en ondetb lender 
w.ttei koerende werkeu aan gen.H-inden pd.ler over den 
dienst 'h|>2, Aanw. 12 en l.j April, te IU un-u. 

\ iiisl rrdani te 12 uren. door burg eu weth,: lo. het 
leveren van straatklinkers; 2o. het makeu van eeue in
vaart door de Stadhouder-kade naar de Zaag molens loot, 
het daaniver leggen van e.-n. bonten brug met water
keering en het maken van tegen die brug aansluitende 
opril ten. 

Ilrerht. le 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aanhol centraalbureau: net onder
houden van- en het doen van eenige heistellingen aan de 
gein MI wen. kun-twerkeii. inrichtingen en verdere werken, 
met uitzondering der wisseK en -noren, behoorende tot 
het gomiH'iischiippelijk -t.uion l'trecht. Inl. bij den sectie-
ingenieur, te 's-llosch. 

VV in1 n«Ja j . ZO April. 
'a-Hage, te II uren. door bet tuinisterie van waterst. 

enz.; lo. het venichten van haggerwerk iu de Amer, en 
bet bentellen en ondei houden der werken op bet boven
deel dezer rivier aan de monden tan bel Ou.le-Maasje eu 
de Bongo, van 1 Juli "81--3U Juni '82. Aanw. If. April. 
Kaming /''.ISÜO: 2o. de werken tot voortzetting van de 
v.-rbetetmg der Boveii-Maas onder de g.-m. Aiidel. tussidien 
de kilouieterraaien 25'J en 201. Aanw, H! April. Kauiing 
i :(.i.. nu 

trulirm. r- 11 uren. II.HU- de an-bitecten Van Gendt 
en Xieraad. m tafé Suisse; hef houwen van eene villa 
aau den Rijksstraatweg, te Oost.-rl k. Aauw. 14 April, 
"' 9% ui 

n-llaze. te 12 uren. rlonr h.-t ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Sta.its-p.Kirw.: lo. bel maken van eene 
brug over den spoorweg in den weg van Nijmegen naar 

hand staande werken, lal. hij 
irtieuiend sectio-

iitgetii te Nijmegen. Aanw. t2 en 13 April, te l uur. 
Raming /'t)2.t«li»: 2o. bet aftverkei bestraten van de 
t.M-gaugswegeii in bet verlengde tan het water langs het 
Damrak en uaar de Handelskade, eu het onderhoud van 
bestratingen, begriuliugeu eu aanlegplaatsen te Amster
dam, teu behoeve van den spxirweg Nieuwediep—Ainster-
lam. Aanw. 12 en 13 April, te 11 uren. Itaining /'30.800. 

1 uur. door het R. K. kerkbestuur, hij 

len I. ... 

Iteokil lil . 

A rub 

II ('aiupiiiati: lie 
de 

II -aeristie 
•r.|... i -

•li vau een priesterku 
kerk. Inl. hij den airhitec 

i treem. Aanw. te 11 ureu. 
ltn-iiviijk te 2 uren. door burg. eu weth.: de bij hé-

stek beschreven vernieuwingen, répara tien eu bet ouder-
I I aan de g eiitetverken over '81. Aanw. 11 April, 
te 10 uren. 

v rn in in 's avonds 7 uren. door de architecten Van 
Gendt en Nieraad, in ('itfé Suisse: hel houwen vau nia-
gazijnen met kanton-u. werkplaats.-u enz. aau de Oude-
Kraan, aldaar. Aanw. 14 April, te 11 uivn. 

VVitrkum. door burg. eu weth.: lo. het opruimen van 
het bestaande havenhoofd nevens den vuurtoren onder 
Workum. lang 188 M„ en het maken van een nieuw ha

venhoofd, lang ?00 M.. en het verlengen van den steenen 
beer tot aau den vasten wal, over p. in. 175 M, lengte; 
2o. het bentellen van den steenen beer, ten westen van 
genoemd hoofd, lang 480 M.; So. hel vernieuwen van 150 
M. lengte van de Nonnlerptluge; 4o. het vernieuwen van 
e.in gedeelte paalwerk, lang 13(1 M.; Bn. bet uitbaggeren 
van het Z.MI| , lang p. tu. 550 M.. lei diepte van 2.40 M. 
-|- mbtee. Aanw. 15 April, te 10 uivn. 

Ilandrrda*-. II April. 
t Irerlil , te 10 uren, in het gebouw voor K. en W.: 

het leveren van geris-dschapp-n en andere behoeften voor 
materieel der genie voor de Nieuwe Holl. Waterlinie, in 
8 pen:. Raining; resp. f 15,5H /flOOB, /•38K..40. f\m\ 
f 2727, ƒ 0540.50. r 8878, ƒ8848. 

l i e l t i , te 12 un-u. door den directeur der arttll rie-
stapel- en coiistruclï agaziitien: de levering van koper
en mi-ssiiigplaat. en steenkolen. 

Arnhem, te 12 uren, door hel prov. hestuur: lo. bet 
uitvoeivn van vernieuwingen en herstellingen aan de prov. 
gehouwen te Arnhem iu '81; 2o. het van-buiteii-verveii 
der prov. gebouwen, aldaar. Inl. bij den prov. oplichter 
A. J. Groenen, te Arnhem. 

Haar lem, te 2 ' , mvn, door het ministerie vau wa
terstaat en/., aau hel gebouw van het prov. bost.: lo. 
het herstellen en verbeteren van 's Rijks zeewerken op 
Wieringen. Raming ƒ 81130: 2o. idem van verdedigings
werken op- eu aan het zuiderstrand van Vlieland, Ka
ming j 25.700. Aanw. van beide Dl April. 

Haarlem, te 2'/, mvn. door hot prov. besluur: hel 
onderh I vau den /.-.-.lijk tusschen Naarden en Muider-
herg, tan de strandpalen le Muiderberg en van den zee
dijk beoosten Naarden, tol 1 Mei '82. Inl. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem en den ingenieur Roelants. te Am
sterdam. 

Vrljdaz. 22 April. 
1-Hi.s.h. le J0V, uren. d.mr bet ministerie van water

staat enz., -i.io hel gelmuw tan het prov. best,: lo. net 
veranderen iu steeng looi ingen der rijzen boven- en be
neden vleugels va nig.- sluiz ipde Zuid-Willemsvaart. 
Raming /'2400; 2o. de voorziening der kauaalbiKinleii van 
de Zuid-Will-uisvaart iu Nmnl-Hrabiint. Raming ƒ9950. 
Aanw, vau heide Hl April. 

Kwalle. te 12 uren. door hel ministerie van waterst. 
enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het maken 
van steiger- en paalwerken iu de buitenhaven der nieuwe 
-.•huisluis te Zwartsluis, \antv. 14 April, te 12 uren. 
Raming ƒ 1«.(I10. 

Zwal l r rka rape l , le 12 ur.-u. door het geineeiiteb.-sl.: 
de levering van 240 M - grint. 

Katterdani, te 1 uur. door burg. en weth.: hot maken 
van eene dokhaveii, met hij behoorende werken, aan den 
linker Maasoever, aldaar, Iul. aan het Tim huis. 

«felNeliuir . te 1 dooi l \ . F. Ilunrihnllei : liet bou
wen tan .-ene schimr |op|-'i vlakte p. m. 2IHI M 1 . ! Aauw. 
door den architecl .1, ('. Meijer tvati Goor) te 12 mvn. 

awloveeg. 2» a p r i l . 
lampei l.n.l te 10 uren. bij W. Itroekhovvil : hel 

verhoogen en verzwaren van een gedeelte der inlaagkade 
in d cal. polder Aiina-Friso. Aanw. 1(1 April, te Hl 
un-n en IU April, te 2 ureu. 

Maandag, 2A April. 
Hc.i-rl.np te 12 uren. door burg.eu weth.: bet Ixniweii 

van een scl Ilokaal met onderwijzetstvoiiiug. V.NII hel 
L O., op grond aangekocht van Corn. I.ekk.-rkerker Jhz.. 
iu bet benedeneinde der gemeente. Inl bij den bouw
kundige J. N. van Wijngaardeti. te Oodewater, Aanw. 21 
April, te 10 uren. 

Illnsdna, 2a April. 
(.eer irui.lenhi i - Ie 10 IIIVII. lil bet Hotel-Goin i - : 

de herstellingen aan kaz.-itieg.-bouwen aldaar. 
Waeusdac • * P ' M 

'••llagr, ie l l uien. diMir h.-t ministerie vau water
staat enz.: hel wegruimen van een iu den Hoven-Rijn aau 
het Rovetispijk. tusschen de kiloiiielerraaieii 0 en I, ge-
yonkeii vaartuig. Aanw. 23 April. 

Ilandrrdag. S*> April. 
l l a a r l r m . te 2 , r , uren, door bet ministerie vau wa

terstaat eu/.. aau het gelmuw van het pmv. be-ttnu : 
het bouwen van ee litwateringsluis op Marken. Aanw. 
23 April. Raming / 5400. 

Vrijdag. 29 tpril. 
Haarn, te 2 uren. d.mr burg. eu weth.: het houwen van 

eene school v.mr meisjes, op het terrein aan de Kerkstraat, 
aldaar. Aanw. 22 April, te 1) un-u. 

Arnliein . te 12 uren. dour het ministerie van wateist. 
enz. aan hel gebouw van het prov. bestuur: de Imiiw 
van draai pijlers v.mr 5 bruggen over het ,\|>elil.>oni-rhe 
k.iu.ul Aanw. 21 en 23 April. Raming M l OU. 

Katereag, ae April. 
Kergen 'ip Zoi.in . te 1 uur. d.mr bet gei ntebest.: 

de levering tan 147 str. M. haidst.-euen t roltou banden en 
36 hardsteeiu-n i r].Ni)eii. 

M«anda K . 2 Mc. 
Viii-ier.l.iui . le 12 uren. door burg. en wetb.: het 

maken tan d-n Imvenlmiiw eener l-m.l-. op de Haodels-
rur r 78 500. kade en bijb-b- ide eken. K.n 

Alloo|> win AanliesDMliiitren. 
Ueniert . 2D Maart 

annexe gehouwen vis. 
den arcbit.vt M. Di 
bilj., uls: 
A. van A-s.-l.lonk. 
P. van Lieshout 
,1. van Nonen, 
j . v. d. Putten, 
F. Oliviers. 
.1. Heegers, 
W. Janssen. 
L. van Gaal, 
Van de l-aar, 
A. Vermort, 
H. Dunte, 
.1. Meun. 
gegund aan A. Vervo. 

Haarlem , 30 M. 

het bon wen eener stoomweverij 
J. T. Printen, onder beheer f 

vsi-ii, te Helmond: ingekomen 

te Hel ml. 
(ie It. 

ii Helmond, 
i idetn 
.1 (lemert. 
i Mierloo, 
H Kaatsheuvel. 
- (ieldrop. 
- Veghel. 
» idem 
• Tilburg. 
.. Raaiiisdonk. 

- Veghel. 
: het houwen 

i 39.i'.:i:t 
• 38,975 
- 3S.40U 
• 37.500 
i :ifi.«7ó 
i 34.4.30 
.. 34,320 
. 35.100 
.. 33,230 
.. 32,025 
I 311.134 
. 29.9U8 

n boerderij te 
Haarlem run-er aan den Hoofdweg, ouder In-heer 
den architect J. Buttn; ingek. 14 hilj.. alej 

000 
22,000 
20.100 

I 18,878 
I ll).f.40 
i l!'.fi2ó 
i 19.590 
.. 19.572 
» 19,480 
I 18,600 
- 17.900 
-. 17,900 
I 17,300 
• 17.100 
l 1(1,540 

bet verbouwen der Herv. kerk al-
van den architect V. Swart: ingek. 

A. baiigercis, 
(i. Habbcron. 
A. Bietnoiid. 
M. van Haaien. 
.1. den Ouden, 
M. den Ouden. 
D. Root, 
Rune bar, 
J . J. Verhagc. 

a Bos. 
II. Kieviet. 
Mierlo. 
J . Kieviet, 
w . p. v. d. Hoogen. 
A. Vermist, 

Txum , 30 M tart 
daar, onder beheer 
11 bilj., als: 
R. I. jotigsiua. 
W. T. de Groot. 
P. J. Nijdam. 
F. I.. Hieinstra. 
T. S. Scbiere, 
S. v. d. Meer. 
K. J. v. i l . Schaaf. 
<*. Schieiv. 
II. v. d, Valk, 
F. Bruiiisiua. 
R. kt v. d. Weide, 
gegund. 

Lrlden , 31 Maart: h.-t uitvoeren vau diepwerken in de 
Stadsgrachten; minste inscbr. was W B. Swets, te Har
dinksveld, rear /1888. 

Watrrtraarsmeer . 31 Maart.- de bouw van locomo
tieven- en rijlnigiviiiisen. kantoivu, werkplaats en verdere 
werken v.mr de (emis.be sloomtram; ingek. 7 bilj, als: F. W. van Vloten. 
P. hoenders, 
W. A. 0 . Jansen. 
B 0 . Borlas, 
.1, H. Braskamp, 
G. Woud, 
K. Hollander, 

W. L. Schram, 

- I'trecht, 
i idem 
. idem 
.. Amstenlam. 
i idem 
• idem 
» Utrecht en 
» Sliedrecht, 

f (14.000 
59,983 

. 19,700 
> 58,300 
. 58.300 
• 57,800 

. 66,500 

S|.IMMIUII. 
TZIIIII. 

/ ' 14.890 S|.IMMIUII. 
TZIIIII. • l l ,M8 
TjlllllllKII'lllil. • 11,711 
Iblhim. • 10.42:1 
Ron.'vulli-. - 40,174 
Dfqadttin, 1 9.740 
T.'rlmrn.'. 1 9.530 
Ili.triiliciyillil. 1 9.229 
Kiiliitiinl. . 8.9WI 
Acllllllll . 8 . 9 M 

8.187 

Willemsoord, 1 April ; de werken tot herstelling en 
uitbreiding van de kantine hg de marinierskazerne. aldaar; 
minste inscbr. was (ï. Moorman, te Willemsoord, voor 
/' 18S0. 

/aitieti 1 April: het afgraven van den wal tusschen 
de baropoort en de Hospitaal [mort. iti 2 perc; minste in-
scbrijveis waren: peiv. t, W. Omvvelaais, voor ƒ384. 
pen-. 2. A. W. Brands, voor ƒ1400: massa, H. J. Ween ink, 
voor '1898, 

Zwa l l e . 1 April: het verrichten van heistellingen aau 
de keeisluis op de Dedeinsvaart bij den I.uiterdijk; ingek. 
2 bilj.. als: 
J. Nuis. te Avereest. f 9898 
K. A. Hakkers. i idem • 3884 

Cranlncrn. I April: het maken van oen vak beschoei
ing en het herstellen van paalbeheiingen aan het kanaal 
van Groningen naar St umbos, te Hoogkerk: ingekomen 
13 bilj., als: 
P. Mulder, le Groningen. •'" 38O0 
J. K. van Dijk. • Bedum, * .IftuO 
A. Pastoor, i Stedum, - 3580 
J. II. Pot, i idem 3525 
F. Veldman. * Zeerijp. i 3520 
A. ,1, Benninga. » Bedum, i 3174 
J. Klippns, i idem » 8480 
S. J. Dijkstra. . Kollum. I 3488 
T. Hos, • Beilum, - 3378 
II. Nieland. Warfum, i 9908 
II. Foisuia. .. Orijpskerk. • 3276 
J. v. d. Veen, « Mcnsingeweer. » 3219 
A. Siekrnan. » Leegkerfc, » 3O10 

Twiok, l April: h.-t araoveeren van een woonhuis en 
het houwen van eene nieuwe school met woning in tie 
gemeente Twisk. onder beheer van den architect A. T. 
van Wijngaarden: iugek 8 biljetten, als: 
K. Nieuweboer. te (lostwoud. f 13.IHH). 
K. F. Oostgijze. .. Medeinhlik. s 12,800. 
I Leeuw, i Ocetwood, • 11,669. 
M. Ki-teinaker. - Sijbecarspel, n 11,365. 
P, Nieuweboer, • Twisk. i 10.860. 
I.. Hagenaar. » idem i llt.M4.50 
0 . Dammes. » idem i 10.1M.50 
K. Ik-niiemeer. » idem i 9.956.50 
gegund. 

Hapelle. 2 April: het verlmuw.-n vau een wimnhuis iu 
Dijkwel onder Kajielle v.mr den eerzame Jan Klok. ondei' 
beneer ran den bonwkimdige A. le OtarcOj te Krnhungffv 
ingek. 7 bilj.. als: 
J. M. Lammerse, te Hansweert, ƒ 3598 
(i. Windhorst, i Itillaud-Bath. i 3410 
A. Ik-urliNi. .. idetn i 331(9 
1. .1. poieij, - hansweert, i 3950 
-I. I.in.lenbergh, I W Idinge. I 3330 
D. van Maris » Kapclle. i 9099 
P. Dionkets. ., idem I 3070 
Raming * 3400 

s Hage 4 April: lo, het bezinken en hostorten van 
den OudeJaudsrheii zeedijk op Goedeivode ; minste in-
-cbrijver was O. Roskam, te Sliedm-ht, voor ƒ 102,400. 

2<i. het gedeeltelijk ven i ien wen der aan vaar hoofden aau 
de Raieiisehehrug over hei kanaal d.mr Voor n het 
aanhivtigi-u van .s-ne wrijfgorditig a.iu de westzijde der 

- doorvaartopening: minste insein-, was P. }',•I- • Az,, te 
Alhla-serdatn. VOOT /'5090. 

Hellrvaet*lnN > April: bet gedeeltelijk amov en 
der schtml van 1,. (I. en het wederopbouwen en uitbrei
den der school iu 2 schoten, teeken- en gyinnastiek-scbo.il. 
•net bijlevering van schmlmeubelen. kachels enz.; iugek. 
9 bilj.. als: 
11 L Veenenboa, te Brielle. ƒ 50,o5i 
A de Neef. o idem • 88,952 
.1. Bijktanl. i heekanje, • 49,213 
F. Streelkmd, » Sliedrecht, » 47,733 
l i . Vlot Gz., - Hardinksveld. • 47.490 
T. Linthout. i Nieuwenhoorn. i 47.3UO 
II. v. d. Houwen, • Deenvliet, I 47.337 
t' Kui|NT. » Abbenbiv-ek. • 47,000 
F. W. v. d. Houwen, • Rozenhiirg, - 46,895 

HiMir<liilit»t . 2 April : het maken van 1382 M. lengte 
keibestrating en 110 M. lengte grintweg; minste inschr. 
was ('. van der Hooft, te Neuzen, voor ƒ7688. 

Kampen. 4 April: Lo In-t maken van een bell ten 
dienste der 2>' school en ondorwijzerswoning op het Kum-
pereiland : ingekomen 5 bilj, als : 
0. Mulder. te Rrunnepe. f 9990 
J, Wiinbolt, • idem • 9989 
II. Sul. • Kamjien, i 3427 
\V. van Bruggen. .. Bninnepe, « 3292 
W. v. .1. Beid. i Graflioist. * 2740 
gegund. 

2o. bet makeu van een iei.iiit v.mr de getneetHereini-
ging: gegund aau II. van Werven, te Hrunnepo, voor 
t 1810. 

tiranlnfen. i Apri l : lo. bet leggen vau afwaterings-
riolen en zinkputten in een gedeelte van den Zuidersiugel: 
min-:.- inschr, was P. Mulder, u- Gnmitigen, voor /"4994. 

9o bet leveien van gegoten-gzerwerkeu ten dienste der 
afwareringsrioleii: iniii-te inscbr. waren Mohritiami .t Co.. 
te Leeuwarden, roor ƒ375. 

Hengele* ((!.>, 4 April: bet bouwen van ecu woon-en 
winkelhuis met spekslagerij, met bijlevering van alle 
materialen, behalve h.-t metsel werk: ingekomen fi bil
jetten, als: 
C. Pasman. te Vorden. f 11.689. 
H. M. Iterend-en. - KeppeL l 10^97. 
II. Zllvold. . Hoiigelim, i 9.890. 
II. A. Hilber-. • Gi-ocnlon, » 9,888. 
0. J. Hel. . Zelhem, i 8,70481 
D. W. Kiereer, - Hengelo,», - 8,450. 
gegund. 

Henrdenknljpr. 4 April: het aflirekeu en wederop-
bouwen van een.- huizing met 9 vertrekken voor deartu-
voogilij ; ingekomen M' hilj., als: 
ti. Beid-tra, te 'tMeer, ƒ 1750 
W. v. d. Brug. " Benedenknijpe. » 1693 
J. v. d. Us'iiw, » Bovenknijtx'. • 1687 
li . Koebtra, • l ü l e b e r d , • 1595 
II. Overwijk, * 'tMeer, • 1593 
F ileidslra. - idem l 1592 
W. Hoekstra, » Beuedeiikiiijpe. i 1570 
J. P. van Bonn. n Nijehaske, i 1558 
G. Ibouwer, i Oranjewouil. i 1525 
K. Bivnwer, • Bovenkuijlie. • 1497 
gegund aau O. J. de Vries, aldaar, voor f 1470. 

Kaïtrrdam. 4 April: de levering van 12 grafzerken 
voor de gemeen tel M-graafplaats; mui-te inscbr. was H. J. 
Kosman, te Rottenlam. voor ƒ840. 

Haantrlrhl . 5 April: bet éénjarig onderhoud der ka-
zeniegelmiiw.-n: minste inschr. was .1. Schenk, te Maas
tricht, rear ƒ4663. 

Jaarsveld. 4 April: lo. het uitvoeren van verschillende 
aardewerken aan tien Lekdljk-Hetiedendatus; ingekomen 
12 bilj. als: 
J. de .long Az. Jr.. te Ammerstol. f 11.700 
.1. L. de Jongh, » Ameide, i 11.000 
II Dubbeldam. « Gorinchem. • 10.793 
C. de Jong Jz.. » Banliiiksveld, l 10.440 
N. de Hoog, • Giesendam. I 10.300 
J, Verschoor, » AneneretoL * 10.198 
I). v. d. Plas. - Hardinksveld, • 10,175 
0 'Ie H.Mig. • florinchein. - 10.100 
II. C. Hakkers. > Werkendam. » 10.080 
A. O. van Renswonde. • Jaarsveld, • 9.U94 
W. II. Swev, • Hardinksveld. i 9.967 
II. de Jong. • Ammerstol. » 9.628 
gegund. 

2o. ile heistellingen van winterschade, tis-gebracht aan 
het biiiteiitalud van den dijk; le perc. ingek ft hilj.. als: 
J. W. Sprong, te Kangenik, ƒ 1780 
V. l i . ran Reiiswoude, • Jaaisveld, i 1490 
H. .Ie Vroome, » Ameide. i 1298 
J. van Fileren. » Jaarsveld. » 1275 
I). Vcrshiys, i idem l 1084 
F. v. d. Gn-in, i Ameide. * 897 
gegund. 

2e |ien'. ingekomen 6 hilj., als: 
II. tie Vroome, te Ameide, ƒ 747 
J. W. Sprong, • Langerak. i 595 
A. G. van Henswoude. • Jaarsveld. » 549 
J. van Flten-u. i idetn • 529 
Ü. Verslugs, » idem • 489 
F. v. d. Grein, » Ameide. • 380 
gegund aan B. Verslrnjs, 

So. de levering van grint, ten behoeve van het hoog
heemraadschap, iu 2 perc.: 

le perc. ingek. 3 bilj.. als: 
G. Vonk, te Ameide. f 2.04 
N. van Goot, • idem '* 2.02 
G. J. Sttirrij, * idetn • 1.9» 
per atere; gegund. 

2e perc. mgek. 3 bilj.. als: 
G. J. Sttirrij, te Ameide. ftdil 
G. Vonk. . idem i 2.0» 
N . G. van üooh, <• idetn • 2.04 
por sti-n-; gegunil. 

4o. het vervoer van genoemde grint naar den dijk, den 
Rolaf- eu Dam weg; ingekomen 3 hilj., als: 
J. W. Renos, te Jaarsveld, f 1.60 
P. J. dê QrOOt, • idem • 1.45 
D. van Lint, • l.opikerkaiml, ,. 1.43 
per atere: gegund. 

•reda, 4 April: het bouwen van 2 hwivn hui zingen, 
onder beheer van den architect J. A. Ooines; ikiiigeuoinen 
door A. Bom. le li.v,|,i. 

Meppel , 5 April: het houwen vau eene pastorie Vimi 
de Chr. Geref. gemeente: ingekomen 4 biljetten, als: 

II. G. de Wit, ƒ 7800 
.1, Frnniiuk, i 7234 
Qebr. Timmer. . 6880 
K. Worst. .. 6877 

l ' i rerht , 5 April: lo. minste insein, voor hel onder
houd van gen ie werken waren: 

«. kazenlegelmuwen te Utrecht, II. Leemans, tel ' t ivchl , 
voor ƒ7800. 

b. werken te Utrecht eu omliggende forten. JJ. van 
Straten .lz., idem, v.mr J 6045, 

e. werken iu de stelling van llonswtjk en te Vreeswijk. 
.1 Bani.-veld, le Vt wijk, mor r'1940. 

d. werken te Wijk-hij-Duurst ede en vandaar lot Odijk. 
W. Uiterwaal. te Wijk-lnj-nuuist.-dc. v.mr ,'1184. 

2o. voor het maken van 2 schuilplaatsen tot verbetering 
van ile batterijen aan den Overeiuds. In-weg. H. de Loon
werk, te Giesoiidain, v.mr ƒ4598, 

Amslrrdam. 5 April : het Imuwen van een kantoor
gebouw in de Hegulicrsdwarsstniat. 00 02. onder beheer 
deu architect N. Vos; ingekomen 9 bilj.: minste iimchr. 
wits II. C, Dorlas. te Amsterdam, voor ƒ38,800. 

Utrerhl , 5 April: het amoveereu van een bestaand 
en bouwen van een winkelhuis v.mr de (iriua Be Grijs eu 
Van K.toij.-n. naar de plans van den architect W. .1. van 
Vogelpoel; ingek. 7 bilj.. als: 
11. Ver er. te Utrecht. f 18.380 
.1. tan Stiiiaten, i idem • 17.982 
D. van Kent, • idem i 17,500 
J. II. Wieeman, idem - n.too 
C. van Zeeland. - idem • 17,028 
J. M, Wolil', i idem . lfi.97"i 
J. II. ile Vos. * idem i 10,80a 
gegund. 

K - H H C I - . 6 April: lo. het verrichten van werken tot 
verbetering van de Hoven-Maas in de gemeenten Ohbicb' 
en Papenhovvn: ingek. 8 bilj., als: 
J. Verna, te Maa-triihl 
.1. Hoi lea ii. 
J. v. d, Venne. 
P. II. ('reemeis. 
H. l'ernot. 
I'. A. luiihben 
li Smcets, 
u. Straatman, 

2o. het onderhouden va 

Wesseiu. 
Bree, 
Maasl nacht, 
Obbicht. 
Klerick. 
Maeseyck. 
f.inne. 
enige werken ; 

Staatssjmorweg te Am-teidam. ten beboet 

/' 10,760 
".. 10,527 
» 10,200 
- 10.200 
,. in. 
i 9,837 
i 9,580 
l 9.144 

en hij den 
van den 

-Amsterdam: ingekomen 10 hil--pnorWCg Nieuwediep 
letten, als: 
Q. Woud, 
K. W. Peten. 
W. Meijer. 
J. ('. Moorman. 
A. Helsen, 
A. Krainets, 
F. G. Degen hardt, 
I'. van Fssen. 
1'. Westmaas. 
J. Poot, 

Hoan i r i rh t . 0 April : het leggen der fundamenten VOOT 
eene openbare .•!,...,! ; minste inschr. was H, F. Stevens, 
te Maastricht. MOT ƒ4860. 

te Amsterdam. f 9609 
idetn '» 95511 
idem 1 « 4 0 1 

-. Hen Helder. 81*711 
» Amsterdam. » 8H45 
* idem .. 8871 
» idem • en; o 
1 lloittrijk-en-Polai en, » 8347 
.. Amsterdam, » 8230 
» idem » 8224 

ataphersl 
zerswnning t 
J. van I ml 
R. Haitkaiui 
11. Timmer, 
A. Ila/elaar, 
W. Hralts, 
R. Binintjes. 
gegund. 

Haarlem. 7 Apri l : het Imuweu 
deu Sch. mterst raat weg, te Haarlem 

April: Int Imuwen van eene onderwij-
'lingeii; ingekomen 0 biljetten, als: 

te MepiH-l. f 3987 
« Zwolle. \ :J94II 
n Meppel. - 3397 
i idem » 3360 
• idem . 3333 
- i.lem « 3291 

D. Taiiuiiiuga. 
J. Kieviet. 
II. Kluit. 
II. Kieviet. 
J. B. Lasschuit, 
J. Rtltgeis. 
J. A. Raasveld. 
.1. Verkoren, 
F. Hulsbos, 
(i. F. Pater. 
J. van Hooij, 

Leeuwarden 

Amsterdam, 
» Haarlem. 
» Overveen. 
.. Haarlem. 
" idem 
•i Aarlanderveen. 
>. Haarlem. 
-. Voorschoten, 
.. Bennebroek, 
.. Haarlem, 
•i Nijuieget 

a 7 w.mnhuizen aan 
ingek. II bilj.. als: 

f I,20i). 
. 51,000. 
- 49.000. 
-. 47.973. 
» 40.0(H). 
- 45.000. 
.. 44.500. 

-W.773. 
• 13,22:. :.n 

- 41.9011. 
:iy,tMK), 

f April: het bouwen eener school met 
•nige verandering en vernieuwingen aan 

uiig te Statnpersgat. onder lieheir van 
A. II. van der Vaart: ingekomen 12 

uinege 
April: ifo vergrimtitig dei' bestaand. 

pamebickerk van den II. Duniimctis. onder hel r van .lei, 
andi it eet K. J. Margrv; ingekoiucn 3 hilj., als: 
II. Stellens en J. de (loer, te Leeuwarden, ƒ 23,942 
B. Tichelaar en II. Hoi-ksiia. - idem • 22,789 
T. G. Bekhuis en D. Damstta. >> idem . 19,978 
gegund 

a m i a—aal 
ameublement, 
de onderwijze 
deu architect F, 
bilj.. als: 
W. II. Begfaeer, 
M. Reuvers. 
N. de Konij. 
J. Tiberius, 
H. O-istdijck. 
-I. van Tetering. 
a Vriens. 
I. . van Dis. 
C. Raats. 
(i. van Domburg 
C. van Boxtel. 
I*. begaarta, 

Amaterdam. 

te Fijnaart. 
" Oodenbosch, 
i. Dintelimrd. 
.. Krnijslaud. 
- Kijnaart. 
.. Zeven lierge n. 
>. Dinteloord. 
" I J|Ti.L.«r l . 
« Steenbergen. 
- Oastel. 
.. Slaiiitdaarbuiteii 
* idem 

/ 14,830 
•. 14.825 
- 14,7IH) 
-. 14.6711 
I 14.20U 
- 13.833 
i 13,2'.-7 
- 12.477 
.. 12.31 HI 
- 12.300 
i 12.0H0 
• 11,04» 

Het bouwen van 2 tleugelgelsiuwen aau 
het gesticht St.-.lacoh, iu de Plantage-Middel laan, onder 
baneer van den architect P. F. Laarman: is gegund aau 
P. 0. Rehiierse. te Amsterdam, v.mr f 112.000. 

STADHUIS T E 'S G R A V E N H A G E . 
De Commissie voor den Stadhuisherlsmtv, bestaande 

uit tie heeren L . II. Els*rson, 0. Muijsken en A. 
W . van Dam, heeft rapport uitgebracht en daarin 
medegedeeld dat naar hunne meening de strekking 
van tie op^drachl waa: 

l o . Om meer l icht te geven omtrent den toestaiul 
van het gehouw, van de constructie, van materia 
len en omtrent de zichthare gebreken. 

l o . Te onderzi>eken, of het behoud van al het 
bestaande mogelijk en raadzaam is, en ol' het ge 
bouw, met aanwending tan geringe herstellingen, 
nog langen tijd aan zijn bestemming kan blijven 
beantwoorden. 

3o. Op hoe. la nice wijze naar hunne meening de 
herstelling behoort te geschieden. 

4o. Welke de vermoedelijke kosten der herstelling 
tullen zijn. 

De conclusie van liet rappoit strekt tot het spoedig 
afbreken van het bovengedeelte van den voorgevel. 

Nu is het wel te betreuren, zegt de commissie 

j dal juisl dat gedeelte, zijnde het meest sierlijke en 
i kostliare tan het gelmuw, de meeste schade bekomen 
i beeft. maar tb* meeste tier afkomende stukken kun-
j ueu echter, waiiiu^er tot de wederopboawing mocht 
. worden besloten. daartoe gebruikt worden, zoodat 
i door het vernieuwen eu bijwerken van eenige stuk

ken steen en do nchtermetseling, de oorspronkelijke 
, toestand, ongeverfd, zeer getrouw kan wonlen terug-
| gegeven. 

De schade en gebreken van het ondergedeelte van 
j den voorgevel zijn, volgens de commissie, niet van 
; dien aard. dat de herstelling daarvan groote moeilijk-
j heden of te aanzienlijke uitgaven zal vorderen; en 
| wal de hoofdgebreken van den westelijken zijgevel 

en toren betreft, die hoofdzakelijk aan verweering 
te wijten z i jn . zoo is het zeerwel mogelijk, dat het 

I metselwerk over de geheele dik Ie dei muren niet overal 
I zoodanig verteerd i s , dat het s|.oedig geheele bouw

valligheid tan den zijgevel en toren zou teweegbrengen. 

Zij vertrouwen daarom, dat door het wegnemen 
der buitenzijden van het metselwerk ter flikte van 
een steen. • niet uitzondering tan den top van 
den westgevel, die tot op de kroonlijst, geheel af
gebroken en mei uiei'w metselwerk weder moet opge
trokken wonlen, — de overblijvende dikte nog ge-
n.iogzaani vei band en soliditeit zal bezitten om een 
dergelijke, lijdelijke en bij takken uitgevoerd wor
dende verdunning te kunnen verduren en dat door 
hel aanbrengen vau een nieuwe bekleding, in be-
hoorhjk verband met het bestaan blgvendegemetaeld, 
een voor langen tijd voldoende soliditeit kan worden 
verkregen, eu wanneer daarbij de gebroken of ver
weerde en beschadigde stukken gebouwen steen ver
nieuwd, d g g«,ed zijnde -tukken weder gebruikt 

en gesteld worden, na alvorens van de verf ontdaan 
te zi jn, zal hel geheel wel een karakter vnn nieuw
heid verkrijgen, dat velen hinderlijk zal z i jn , omdat 
bel dan niet meer den indruk maakt van een oud 
gebouw, maar die nieuwheid der bouwstoffen zal 
spoedig verdwijnen en het gelmuw daardoor zijn vorig 
aanzien verkrijgen. 

Het bewaren en juist teruggeven van tie vormen 
der lijsten, ornementen en beelden is bij een her
stelling zeei' goed mogelijk. 

De uitbouwbig in den hoek van den toren is , 
volgens de ooi issie, zeer vermoedelijk niet begrepen 
geweest in hei oorspronkelijk bouwplan en huer aan
gebracht , en nu toch de onderste lichtkozijnen van 
tien toren en tien nanlmutv herstelling behoeven, zou 
het voor het uiterlijk aanzien van den geheelen west
gevel tan het geitouw en voor de soliditeit van den 
Loten wenschelijk zi jn, dat die uil liouw wenl wegge
broken en ile opgaande buitenmuren van tien toren 
en westgevel tot op de straat en de oude fundeerin-
gen, tlie nog wel aanwezig zullen zijn, wordendoor-
getrokken. 

De commissie is verder tegen een luifel boten tie 
stoep. Zij wil in het algemeen alles hersteld hebben 
in ilc vormen en volgens de om-iruct iên van het 
bestaande, zonder daaraan eeuige nieuwe versieringen, 
zooals voor de steunijzers van de topgevels is voorge
steld , toe te voegen; dc bestaande versierde ankers, 
die beschadigd zijn, moeten evenwel bij vernieuwing 
volgens de aanwezige vormen worden vernieuwd en 
hersteld. 

Ten slotte wordt den Gemeenteraad in overweging 
gegeven hel heretellen in eigen beheer te doen uit-
voeten en de commissie vertrouwt, dat , wat de 
koeten betreft. tie door den heer Reindera gemaakte 
raming niet zal wonlen overschreden. L i t tien aard 
tier zaak is echter een juiste raming der kosten niet 
te maken. 

\ m u k der l i m c h i n i i n M n l n l H i m r i S r 

B I N N E N L A N D. 

A \ m 3 t e r d a m . Wij vestigen de aandacht van 
helangbeblmtideii op eene in <jjt nommer geplaatste 
advertentie vau het Hestuut .Ier Maatschappij voor 
deu Werkenden Stand, waaruit blijkt, dal het rap-
purl van tie jury is ingekomen eu dal de ontwer
pen, als antwoord np de uitgeschreven prijsvraag 
vont e.-n ui;uilschup|M'!iijk gelmuw ingekomen, op 
Dinsdag, Woensdag en Dondenleg der volgende week, 
in de kleine ziuil van het vei kooplokual Irascati, te 
bezichtigen zijn. 

- Op ib- buist gebonden vergader ing der Ver
eeniging tot bevordering van Fabriek eti | landwerks-
nijverheid, ulHoelmg Amsterdam, wenlen inplaals 
van de aftredende leden van hei bestuur, Van tie 
Wall Bake, .1. Iï. de Krnylï en L . Ketjen (niet her-
kiesbaar), als nieuwe liestuurders benoemd de heeren 
Joan H. Schtnitz. F. A . Holker, G. A. A . Middel-
berg. 

Rotterdam, op tb- vergadering vau aandeel
houders der Rfitterilaiiisclie riant wegmaat schappij is 
terslag uitgebracht over de exploitatie in 1880. Aan 
gunstige verwachtingen, die men na tb' uitkomsten 
van het eertte jaar meende ie mogen koesteren, is 
niet In-antwoord. Was iu dat eerste jaar ook wel 
geen dividend aan de aandeelhouders kunnen uitge
keerd worden, het netto winst-saldo der exploitatie 
liet tenminste ruime afschrijvingen op geitouwen, 
materieel enz. toe: in het afgekmpen jaar was het 
winst-saldo niet eens voldoende om in d.-/elfde mate 
aftchryvingen le bewerkjn^elligen. Aan .le cijfers van 
het verslag is het volgende ontleend. Van bet maat
schappelijk kapitaal ad ƒ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 was o p u i t . 
December ƒ 7.16,000 geplaatst, terwijl een obligatie-
schuld van ƒ 300,000 ad 5 pCt. op de Maatschappij 
rustte. Op de balans komt de weg voor ad ƒ 102,001); 
wagens. 42 gesloten eu IS O|H»II , ad ƒ 120.000; 
paard ip u i l . December 1ST ud ƒ 96,404 ; in het 
afgelou|ien jaar wenl een perceel open grond aan den 
Oostzeedijk aangekocht en voor stallen . wagen remises, 
opslag tnn Idurrage enz. ingericht tol een gezamenlijk 
bedrag van ƒ 125,163. De fourrage der paarden 
kwam op ƒ 1.07 por dag en paard te staan. In 
het geheel werden in 1880 vervoerd 2.478,047 per
sonen, opleverende een ontvangst van ƒ 257.801.37 1 / , . 
Per rit was het gemiddelde vervoer f i ' / , personen, 
tegen 0.8 iu Amsterdam. 

Het netto winst-saldo bedroeg / 38*5.78, dat voor 
afschrijvingen zal gebruikt worden. 

http://4o.de
http://vi.ni
http://imer-.lu.irl
file:///n--iiiite.i
http://It.itleril.im
http://kliukerbestr.it
file:///prll
http://stiM.it
http://dnv.-twerken.h-
http://iI.hu-
http://Sta.its-p.Kirw
file:///antv
http://Hc.i-rl.np
http://A-s.-l.lonk
http://emis.be
http://llt.M4.50
http://gyinnastiek-scbo.il


D E O P M f i K K E K — Zaterdag 9 April 1881. 

Met het resultaat waren de aandeelhouders weinig 
tevreden, hetgeen uit de discussie tileek. Hel voorstel 
ran het beetuur om deu stoomtram vnn Rotterdam 
im.ii Delftnaven, die deser dagen geopend wordt, 
lot Schiedam ie verlengen, wenl ten slotte aange
nomen onder voorwaarde, dut die concessie uitge
voerd /ul worden, wanneer door de plaatsing vuu 
de nog iu portefeuille /ijude aandeelen het daarvoor 
benoodigde geld kan gevonden worden. 

Utrecht. Blijkens het jaarverslag over de Utrecht
se he Trumwuv-Maalschuppij is de toestand dier Maat
schappij vrij gunstig. Na betaling der rente van 
de obiigatieleeiiing grout / 7."».("Ml, een kapitaalsil-
schrijving van ongeveer /' 15,(H>0, en eeue uitgave 
van meer dau ƒ 5 0 0 0 aan de verbetering van den 
weg, blijft er eeu dividend van 2 pCt. voor de aan
deelhouders over. 

Zwolle. In de vergadering van aaildeelboudei -
der Overijselsche Kaïialisutie-MualM'bappij /ijn de 
heeten Mr . A. van Naai uen van Kennies en Mr, t i . 
Roijer tot leden van den ruad van administratie her
benoemd, terwijl iu de plaats vau wijlen den heer 
Mr. A . M . Hikkers is gekozen de heer J. .1. Roeien, 
als burgemeester der gemeente Stad-Almelui,. Het 
dividend over 1880 is bepaald op ƒ 14,50 voor de 
oorspronkelijke aandeelen en f 24,00 voor de aan
deelen in tie kapitaals-uitbreiding. 

— Het gemeentebestuur heeft voor den stoom
tram Zwolle—Koevorden, gedurende 20 jaren, eeu 
jaarlijksche subsidie vun ƒ 3 0 0 0 toegestaan. 

- Ilij den boekhandelaar Murlinus Nijholf is een 
brochure verschenen van den ingenieur K. II. Stiel
tjes, waarin een voorloopig ontwerp vuor een nieuwe 
verbinding van Amsterdam met den Kiju iu groote 
nekken wordt aangegeven. In de/e brochure. geti
teld Een Rünvaartkanaal voor Amsterdam, wonlt 
het door de Regeering voorgestelde ontwerp onvol
doende geacht eu tie vrees geuit, dut de sanneming 
daarvan nadeelig voor Nederlands handel eu linan-
cien zal zijn. Nadat ile verschillende unde re ont
werpen voor het Rijnvaart kanaal uau een onderzoek 
zijn onderworpen, eindigt schrijver zijne brochure met 
de aanbeveling vau een nieuw kanaal langs Amers
foort en Aineroiigeu naar de Waal bij Orhten. 

Advertentien. 

M O L E N M A K E R . 
Gevraagd in een Stoomotiefcdwiek op een dor 

een bekwamen M O L E N M A K E R , tegen vai 
salaris. Franco brieven onder Letters S. S . , uu 
het Bureau vau Het Nieuws ie Utrecht. 

OPENBARE AANBESTEDING. 
BUBOEMEE8TER an V / E T H O U D E R S der Ge

meente AMSTAltllAM «uilen uu Dinsdag 19 
April 1881, le 12 uren .les middag», up hul 
Raadhuis, in hul ouenbuar un l>ij mikete i i iHcli i i j . i i i^ 
doen A A N B E S T E D E N : 

a. Het leveren van STRAATKLINKERS; 
l>. Het maken van een INVAART door 

de Stadhouderskade naar de Zaag-
molenaloot, het daarover leggen vau 
een H O U T E N BRUG met Water-
keering en het maken van tegen die 
Brug aansluitende OPRITTEN. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding /ijn uitsluitend 
LC verkrijgen ter Drukkerij der «leineente, tegen 
beutling van f0.10 vooi- de Sub a en ƒ1 .00 voor 
de Sub tt genoemden (met '1 teekeningen). 

Nadere inlichtingen vvurden gegeven ten Kantore 
van den Gemeente-Ingenieur, u|> liet liaadliuis, Ka
mer No. 9 3 , des ochtend, tusselien 10— 12 uur. 

Buryemeest er en Wethouders toorn. 
Amsterdam, V A N TIENHOVEN. 

0 Apri l 1881. De Secretaris, 
DK N K I I V I I . I . K . 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S V A N ROT

TERDAM zijn voornemens op Vrijdag den 22 
April 1881 , ties namiddags ten | ure, teu Haad-
tiuize aldaar aan le besteden: 

Het maken van eene Dokhaven , met 
bijbehoorende werken, aan den Lin
ker Maasoever te Rotterdam. 

Alles nader omschreven in het In-stek en de voor
waanleu met de teekening die, op de gewone dagen 
en uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke Se-
eretarie en het Slads Timmerhuis le Rullertlam , 
en ook VOOT tien prijs van / 1,50 verkrijgbaar zipi 
bij Wed. P. V A N W A E S B E R G E en Z O O N , Boek-
drukkers aan den Houttuin, li". 73. 

Nadere inlichtingen dagelijks, van 10 lot 12 ure, 
te bekomen aan bovengenoemd Timmerhuis. 

RURGEMKKSTF. l t eu W E T H O U D E R S der ge-
meen te AMSTERDAM, rallen op Maandag den 
2 Mei 1881, te 12 ureu des middags, op het 
Raadhuis in het upenbaur en bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het maken van den bovenbouw eener 
Loods, op de Handelskade en bijbehoo
rende Werken. 

Raming ƒ 7 2 , 5 0 0 . 
l ie voorwaarden deze aanbesteding (met teekening) 

zijn uitsluitend le verkrijgen ter Drukkerij der Ge-
meen te, tegen betaling van ƒ1 . 00 . 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden uan 
het Bureau van den Directeur der Publieke Werken 
op het Raadhuis, vau 10 uur 'sochtends tot 12 
uur 's middags gedurende de week die de besteding 
vooraf gaat. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam , V A N TIEN 110 V E N . 

7 Apr i l 1881. De Secretaris, 
JJE N E L ' F V I L L E . 

Maatschappij voor den Werkenden «tand. 
Het BESTUUR bericht tint het RAPPORT DER 

J U R Y . uitgebracht over de Ontwerpen voor 
een nieuw Maatschappelijk Gebouw up de 
terreinen I B L A A U W J A N " enz., gelegen auu den Klo
veniersburgwal te Amsterdam ^ bij hem is ingeko
men) eu, ingevolge Programma, tie bekroonde Ont
werpen mei de overigen voor Heeren Letlen der 
Maatschappij tui verdere belangstellenden, Dinsdag, 
Woensdag cn Donderdag, 1 2 , 13 en 14 Apri l , van 
10 lol 4 uur, gratis Ie bezichtigen zijn in <le kleine 
zaal vun hel Vorkooplokaal Frascati, ingang 0 . / • 
Voorburgwal. 

Genoemd Hnp|M>rt zal aldaar ter lezing liggen en 
•Ie namen der bekroonden zullen 
worden bekend gemaakt. 

AHSTIRDAH, 7 April 1881. 
liet Restaur der Maats, 

Werkenden Stand, 
F. C. T R O M P , 
F. MEIJItOOM 

• gelegener tijd 

happij voor den 

Voorzitter. 
Secretaris. 

Aanbesteding. 
De Architecten V A N G E N D T en N 1 K R A A D . te 

Arnhem, zullen op Woensdag 20 Apr i l 1881, des 
voormiddag* ten I I ure, op de Imvenzuul van sCajfi 
Suisse", namens den Heer DK J O N G L I ' N K A L ' . 
iu het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene VILLA aan den 
Rijksstraatweg te Oosterbeek. 

De leekeningen liggen ter viste iu hel lokaal der 
besteding, vau af Maandag 11 A p r i l , terwijl be
stekken verkrijgbaar zijn, ad 50 cent- j»er exem
plaar, auu de drukkerij van deu Heer J . J . C O E R S , 
te Arnhem. 

Aanwijzing iu loco Donderdag den 14den A p r i l , 
des voormiddags leu half lieu ure. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen [en kantore 
iler Architecten voornoemd. 

De Architecten V A N G E N D T en N I E K A A D , le 
Arnhem, /.uilen op Woensdag 20 Apr i l 1881 , «les 
avonds len 7 ure, op de bovenzaal van > Café Suisse", 
namens den Heer W. .1. S T O K V I S , in het open
baar aanbesteden: 

Het bouwen van Magazijnen, met Kan
toren, Werkplaatsen, enz. aan de 
Oude Kraan te Arnhem. 

De teekeningen liggen ter visit; in bet lokaal der 
besteding, van uf Maandag l l A p r i l , terwijl be
stekken verkrijgbaar z i jn , uil 50 cents per exem
plaar, aan de drukkerij van den lieer.I . .1. COERS. 
te Arnhem. 

Aanwijzing in loco Donder.lug den I l n Vpril, «les 
voormiddags ten elf ure. 

Nadere inlichtingen verstrekken de Architecten 
V A N G E N D T eu N I E R A A P voornoemd. 

3 X T ° . 2 9 4 . 
DERDE OPENBARE VERKOOPING 

V A N 

I W f l l 

te Groningen. 
ü e 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 GltOMISGE.S tal o|i 

Maandag den 25 s t 5 n April 1881, 
des avonds te 7 uur precies, ten huize van J . HIT-
Z I N G A , in bet kuflijhuis DE UNIE te Groningen, 
en ten overstaan van den altlaar residerende!! Nota
ris Mr . N . V A N H A S S E L T , in het openbaar, bij 
opbod, verkoofien: 

4 PERCEELEN GESLECHTEN VESTINGGROND 
aau bet Heereplein en den Zuidersingel, en twee 
dito perceelen san de Oosterhavenstraat, allee 
breeder omschreven bij biljetten en catalogus en op 
het terrein uitgebakend. 

De C A T A L O G U S , bevattende de voorwaarden tan 
verkoop, de Inschrijving eu de kaart der penselen, 
is van 0 Apri l 1*81 uf voor ƒ 0.25 verkrijgbaar 
bij deu O N T V A N G E R voornoemd, die de verlangde 
nadeie inlichtingen verstrekt. 

A A N W I J S , voor zooveel nuodig, zal gegeven wor
den op Z A T U R D A G 23 en M A A N D A G 25 April 
1881 . ties morgeus te 9 uur, aan den uitgang hij 
de voormalige ||cere|iooi1 eu te | 0 uur aan de Liju-
buansiiaat. 

I PARKETVLOEREN, 
3 VILLEROY 8. BOCH. METTUCH 
3 BOCH Frèrcs. MAIBEUGE 
r MINTON. HOLLINS & C"„ STOKE 
^ bij ile Vern-ittunuoliligTrrt eu Düjsitliouilers: 
/ D E L I N T ft C - , Marinevliet 7, llotterdam. 

II. IIOLSIIOHIt. le Arnhem. 
Z i U i ' r i ' i i V l n l n i l l e v o o r W n t e r -

| i i i * - l i ( * l r i n i . t ' n t t ' i i . 
I H ? ! » . H o o g H l r o n d e r n r h e l d l n n ; « o o r » » -

t t - r p i i » - H o r k i i i P e l - I n n t r u i i i e i i l r i i . 
Voort>: 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 , l ' . R I E F H A L A N S E N , enz. enz. 

A. E. BR A A T , 
Uoiivvinuieiialeii, Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsche Singel 08. Generaal-Agent, voor 
Scderland en Indië vau 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 & DK L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
duor de Maatschappij van Houwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco loegezonden. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R tier gemeente ARNHEM 

/ a l . Donderdag l l April u. s,, des namiddags 1 
uur , in het openhaar ten Gei utehuizc aanbe
steden : 

Het O M L E G G E N en V E R H A R D E N 
van den Velperbuitensingel, het 
D E M P E N van den Vijver bij Musis 
Sacrum en het G R A V E N en MET
S E L E N van een Brandput. 

Teekeningen Ier inzage; Itestekkcn tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

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
TERDAM zijn voornemens, op Woensdag deu 18 

April 1881," .les namiddags ten | me , ten Raad
huize aldaar auu te bestellen: 

Het bouwen van eene Bewaarschool 
met Woning aan den Hofdijk. 

Alles nailer omschreven in het bestek en tie voor
waarden die, up tie gewone dagen eu ureu, ter 
lezing liggen op tie plaatselijke Secretarie en het 
Stads 'Timmerhuis te Rotterdam. en ook voor 
deu prijs vun / 0.25 verkrijgbaar zijn bij Wed. I'. 
V A N W A E S B E R G E en Z O O N , HtH-kdiukkers aan 
den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. 

Maatschappij tot Kxploitntie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den gemeenschappelijken 

dienst.) 
Op Dinsdag deu 10^'" April 1881 . ties namid

dags teu 2 ure, uau hel Ceiitrualbiireau der Maat
schappij lot Exploitatie vun Staatsspoorwegen bij da 
Mureelse Laan le Utrecht, vnn: 

Bestek n». 283. 
Het onderhouden van- en het doen 

van eenige herstellingen aan de ge
bouwen, kunstwerken, inrichtingenen 
verdere werken, met uitzondering der 
Wissels en Sporen, behoorende tot het 
gemeenschappelijk station Utrecht. 

De besteding geschiedt by enkele inschrijving, vol
gens jj 00 van hel bestek. 

liet bestek ligt van den l , l f " Apri l 1881 ter le
zing aan het Centraalbureau bij dc Moreelsche Laan 
en aau het bureau van den Sectie-Ingenieur It
's Hosch, en is op franco uun vraag uun genoemd 
Centraalbureau (uld. Weg en Werken i te bekomen 
legen l>etuliiig van ƒ 0 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectiedll-
geiiieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein sal geschieden op den 
O'1"* Apri l 1881 des voormiddags ten l l ure. 

Utrecht, den 3 l " " n Maart 1881. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Heilweg .*». ». 

Naluurl. Asphalt van: 

I I 
Z W I T S E R L A N D . 

• i e . 

l l r T I H I i p i ï l l i r r T t l l ' ts | l l l l l l l \ M ' i r t ' l l I'll iHllI DlMM'lllloi 'ITII. 

Werken in Asphall-Masliek voor Trottoirs, Skatinit-Kinks, Moiilvloeren, Kelders, 
kolf- on kegelbanen, Winkel- en Masiy.jjinlomii, GaagN, Veranda's, Itrim- en 

ItaklNiIrkkiiiiO'N. Helon-riinileeriniren, Mallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend, Oiitloonlriiiidwar, (ïi'raa.swrmitl. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het 
au het Kantour der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdan 

Vloeren, Bedekkingen enz. gel ie v ion zich te sdreneeren 
Ds Directeur, 

W. PATON WALSH. 

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

tie HoUantltehe Tuin, 
Groote Bickerstraat 2 0 en 2 2 . en . .Het 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 vun alle liekenitc tynen 

eu reparatién uau liestaaude K K T K I . S wonlen in 
den kurt.st mogelijken lijd gelevenl en uitgevoenl. 

L t W ^ G Ö Ï i ^ ó r K 
AVENUE ROGIER 28. 

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

van KEUENGROEVEN. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Ki^riiiiars VAU Zuilen- rn latei ba/a It-t* rue ven 

in RIJNPRU1SSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BI1C1SSTKES, VOORVASTE STKKSES, KN/.. 

Nieuwehaven N.zijde 55 , B t o t l r r t l m n . 

- A J g r o m e e i i U e p o t 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

SWIIAl't. IK UH.MIS. naNKIUJk. 
Z I L V E R E N M K D A I L L i K 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . SANT), Wijnhaven 16 Rotterdam, ul waar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
SarregueiuinesJ. 

Moziiik Testis voor Moeren 
in K E U K E N , W I X K K I . S , VKSIÏ I I l ' t .ES , COIII1I-
IIOI1S, WAIIANDA'Ü, en*., alsmede U K K I . K E U I N U 
vau 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 eni. 

l ' i t s l i i i t e m l Agentschap v a n M a i v & (,"'. 
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 

a . j. oon, 
Firma A N T . D K W I L D . 

Sch eep m ak er shaven N", tS'2 en Jufferstraat N*. 5ü. 
R O T T E R D A M . 

Sr>ecl«,liteit 
V A N 

W A T E R P A S - , HOEKHEET-
en andere INSTRUMENTEN 

vooi Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz. 

Geé'mailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

oor licht eu zwaar loojieud werk , alsook voor het 
meuren van Sl.HUucvlinders bijzonder uan te be-
elen. — In vaten van verschillende grootte 
' iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glindermaii, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

DiKjr M A H T I N U s N U H O F F te ' . Gnvenhagt is 
uitgegeven : 

EEN RIJNVAARTKANAAL 
VOOS A 1 I S T E E D A M . 

beschouwingen, kritiek, ontwerp 
HOOR 

K. II. STIKl.T.IKS. 
1 deel wy. 4". Met kaart ƒ1 ,26 . 

liediukt Iiij l i . W . van «Ier Wiel & Co. le Aiul ieui , 

Zestiende Jaargang. N*. 16, Zaterdag 16 April 1881. 

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 bedruagt voor liet binnenland ƒ 1 <>"• per I maauden of 
wel bij vooruitbetaling SM gulden per jaar. Afzonderlijke nommeni bij voor-
uitbestelliag IS cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 
de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentien van 1 •> regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaatsruimte cn 10 cent voor een bewijgnommer. Advertentien Voor het bui
tenland 2'. cent per regel. 

P R I J S V R A A G V O O R E E N G E B O U W 
V A N D E 

M A A T S C H A P P I J VOOR 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 . 

Wij veimeencn den lezers van dit weekblad geen 
ondienst te doen door hun het rapport mede te dee
len, door de Jury uitgebracht over de ontwerpen 
voor een maatschap)«lijk gebouw ten behoeve van 
de Maatschappij voor den Werkenden Stand, ingl'-
komen op de prijsvraag, waaraan het programma 
in het nommer van '27 November 1880 werd op
genomen. 

Het rapport woidt voorafgegaan door eene circu
laire van het Restuur van den volgenden inhoud : 

»Het Restuur der Maatschappij voorden Werkenden 
Stand heeft de eer het Rapjort der Jury bekend te 
maken, uitgebracht over de Ontwerpen voor een 
Maatschap(>elijk Gebouw, te stichten op de terreinen 
«Blaauw .Inn" enz., gelegen aan den kloveniers-
burgwal te Amsterdam, tlie als antwooiden op de 
door het Bestuur uitgeschreven Prijsvraag zijn in
gekomen. 

Amsterdam, April 1881. 
Het Restuur voornoemd. 

F . C. T K O M P , Voorzitter. 
C. Ho L I T , Üe B 
C. DlJSEltiscK, Penningmeester. 
M R . V V . l lEINKKEN, Commissaris. 
V, M E I J U O O M , Secretaris." 

Het lappurt, gericht aan liet Bestuur der Maat* 
schappij voor den Werkendeu Stand te Amsterdam, 
luidt als volgt: 

De Commissie van beoordeeling \ oor de ingekomen 
schelsplaiiueii voor een gebouw der Maatschappij VOOT 
den Werkenden Stand eu hare afdeelingen te Am
sterdam , heeft tie eer u hierbij haar rapi«ort vnn 
beooideeliug over te leggen. 

Aangenaam is het haar, naar aanleiding der acht 
en twintig schetsontwer[>en die door u wei-den ont
vangen , tie verklaring te kunnen geven , dat bij eene 
groote deelneming ook veel verdienstelijke, talentvolle 
arbeid gelevenl is , hetgeen voorzeker n o r eeu deel 
mag worden toegeschreven aan de onbekrompen wijze 
waarop deze prijsvraag door u werd uitgeschreven; 
waarbij den mededingers de waarborg wenl gegeven, 
dat een deel van tien meest verdienstelijken arbeid 
cn ib-r beste denkbeelden door u zou woitlen op prijs 
gesteld uiet alleen, naar ook in meer materieeleii 
zin door u zou wonlen beloond; hetgeen bij het uit
schrijven van soortgelijke prijsvragen niet altijd op 
den voorgrond wonlt gesteld. 

De arbeid der Commissie werd tloor u teer ver
gemakkelijkt door het tentoonstellen der teekeningen 
in een der uilen van het gelxiuw >ArU et Amicitiae", 
zoodat haar dan ook bij een eerste onderzoek en 
onderlinge vergelijking der acht eu twintig schets-
plannen, reeds spoedig bleek, dat de volgende 15 
ontwerpen, ofschoon in sommige opzichten niet zonder 
verdienste, zoowel wegens dc gebreken cn het on
voldoende in de planteeken ingen, als wegens eene 
gebi-ekkige oplossing der gevel- en binnen-architectuur, 
buiten eeue meer nauwgezette beoordeeliug konden 
blijven. 

Deze waren de schetsplanneti gemerkt met de 
motto's: 

1. Door oefening grooter. 
1. Jan Hlaauw. 
3. Ora et labora. 
i. Nijverheid (A.) 
5. Onze tijd. 
6. Vooruitgang is het doel. 
7. Nijverheid (B.) 
8. Voor den werkman. 
9. t'.ui fit len rui 

10. De Werkende Stand is de kern van het land. 
11. Arbeid adelt (11.) 
12. N i l sine studio. 
111. Tot nut en genoegen. 
14. Schets. 
15. Studie. 

Van de dertien overblijvende plannen, die nu in 
overweging kwamen, bleek, d a l , ofschoon enkele 
goede eigenschapi>eu vertooneude, verder moesten 
worden buitengesloten i 

1. Arbeid adelt (A.) 
2. Deo gloria. 
3. Werkende Stand. 
4. Industrie. 
De negen overblijvende ontwerpen die aan een 

vertier ninler/nek en onderlinge vergelijking werden 
onderworpen, om voor bekrooning in aanmerking te 
komen, zijn die gemerkt met de motto's: 

1. Waart gij vroeger hier gekomen, dan had ik 
raad bij jou genomen. 

2. Utilité et plaisir. 
3. Spes. 
4. De gedachte is meer dan de kracht. 
5. Voorwaarts. 
6. Innovare. 
7. Herman. 

8. Le fruit du travail est le plus doux des plaisirs. 
9. Rlauw Jan. 
Nu eerst moest ook worden nagegaan of deze 

laatste '.> ontwerpen voor de gestelde som zouden 
kunnen worden uitgevoenl, hetgeen bij de 1'J eerst-
genoemden onnoodig bleek, daar toch, al ware ook 
met de gestelde bouwsom rekening gehouden, dooi
de onvoldoende architectonische oplossing der gestelde 
vraagt geen der 19 ontwerpen door de Commissie 
voor de bekrooning zoude kunnen wonlen voorge
dragen. 

Het bleek, zoowel u i l de teekeningen als uit de 
bijgevoegde memorie van toelichting, dat eigenlijk 
geen tier 9 hierboven vermelde ontwerpen zou kunnen 
worden uitgevoerd voor «fe gestelde som; streng 
vasthouden daaraan zou derhalve alle bekrooning 
hebben buitengesloten. Dc beoordeelaars meenden iu 
uwen geest te handelen tloor deze voorwaarde van 
het programma en enkele kleine onvolledigheden 
niet voorop te stellen, maar gebruik te moeten ma
ken , voor een groot deel t u i minste van de uiige* 
loofde prijzen om de vele verdiensten en het aan 
den dag gelegde talent in de vermelde 9 ontwerpen 
te erkennen en haar voorstel ter bekroon ing u nader 
toe te lichten van het ontwerp, gemeikt met het 
motto: 

1. Ilurrrf gij vroeger hier gekomen, dan had 
ik raad bij jou genomen. 

Het project is volledig, met uitzondering vau de 
détails voor de kleine gehoorzaal. 

De distributie is buitengewoon eenvoudig cn beeft 
zeer veel goeds, het geheele plan in zeer doordacht. 
De meeste zorg heeft de ontwerper blijkbaar besteed 
aan de groote zaal, tlie ruim, goed vun verhouding 
en voor alle eventualiteiten ook genoegzaam verlicht is. 

Op de I ' verdieping is blijkbaar aan deviorzaal, 
jassen kamer en monumentale trap te veel ruimte 
geofferd iu verhouding tot du kleine zaal , die voor 
pi. in. 9U personen tc klein is. Ook in de beneden* 
verdieping is met het oog op de trap, met tic 
beschikbui-e ruimte uiet zoo gewoekerd als wel wen
schelijk WSjS, ten gevolge waarvan coiivei-satiezaal en 
leeskamer tot al te bescheiden afmetingen zijn terug
gebracht. 

Aan artistieke waarde overtreft het project ver alle 
mededingende ontwerpen. Zeer goed is de voorgevel 
naar den Kloveniersburgwal op de schaal van 1/100. 
De op kleinere sc'.aal td/ÜUO) ontworpen gevels zijn 
evenmin zonder verdienste; tie onderbouw achten wij 
daar beter geslaagd dan bij die op een schaal van 
1/1ÜÜ. 

Van tie gevels heeft de ontwerper voldoende en 
goede détails gegeven. 

Van tie bhuien-ordomiaiitie der groote zaal geelt 
de ontwerper twee oplossingen, de eene iu Midden-
eeuwschen, de andere in Henaissance-slijl. De laatste 
is wat de verhol»lingen en dé̂ aUs betreft, verre van 
onberispelijk. Over ventilatie en verwarming zijn de 
opgaven zeer flauw. 

De kosten zijn met ƒ 85000 (8500 M». dus ƒ 1 0 
pei M ' . i te laag berekend, vooral wanneer men de 
volgens den ontwerper «eenvoudige?" architectuur 
iu aanmerking neemt. 

Dit plan heeft echter in alle deelen zoovele ver
diensten dat het, volgens eenparig gevoelen der Com
missie, in dc eerste plaats ter volledige bekroouing 
dient te wonlen voorgedragen. 

2. Utilité ct plaisir. 
Dit project is zeer uitvoerig bewerkt. De di tri-

butie heelt veel overeenkomst met die van het voor
gaande. Ten einde aan alle teekenzalen en verga
derzalen zijlicht te kunnen geven , heeft de ontwerper 
van het terrein twee strooken van 26 M . bij 2.50 M. 
voor binnenplaatsen besteed. Wonlt evenwel weder
zijds , waarvooi mogelij k beid bestaat, aangebouwd, 
dan zullen deze zeer smalle binnenplaatsen onmogelijk 
voldoende zijlicht geven. Dit prijsgeven van het zoo 
kostbare terrein heeft hierdoor geen doel. 

Wat overigens de distributie betreft, zoo zijn de 
vereischte lokalen voorhanden, ofschoon bij sommigen 
aan het gevraagde oppervlak niet geheel is voldaan. 
In tie verdieping gelijkvloers, is over de onmiddellijke 
communicatie tier societeilslokalen wei het een en 
ander op le merken. De vereeniging kan in menige 
gevallen zeer dienstig zijn, eene andere afsluiting 
der leeskamer is echter altijd nog mogelijk. Vestiaire, 
hoofdtrap en de toegang tot de beide zalen zijn zeer 
goed gevonden. De vestiaü-e in de benedenverdieping 
ïs evenwel onvoldoende. Voor deu voorgevel heeft 
de ontwerper 3, voor tien achtergevel 2 verschillende 
oplossingen geleverd. De eerste 3 gevels hebben 
allen het gebrek, dat in de onderverdieping de assen 
der ramen en deur niet overeenkomen met die der 
bovenverdieping, eene wijze van doen, die onze goed
keuring niet kau wegdragen. 

Evenwel is dit het minst hinderlijke in den gevel 
no. 1 aau den Kloveniersburgwal, daar is de onder
verdieping behandeld op eene w(jze, die in do wer
kelijkheid het bezwaar het minst in het oog zal doen 
loopen en daarom minder hinderlijk zal zijn. 

Omtrent verwarming en ventilatie zijn ook bier 
de opgaven flauw. Wat meet bizonder de verwar

ming het reit, zoo kunnen de vele lange en horizontaal 
geplaatste warme-liichtgeleiduigen onmogelijk voldoen. 
De détails ven-aden iu alles de geoefende hand. 

• Volgens den ontwerper hallaagt de kubieke inhoud 
11700 M 3 . De M \ a ƒ 9 berekend, zou ongevoel
de beschikbare bouwsom bereikt zijn; deze eenheids
prijs komt echter de Commissie te gering voor. 

Dit plan heeft niettemin zeer vele verdiensten, zoo
dat het volgens het eenparig oonleel der Commissie 
in tie tweede plaats ter volledige b •kroouing mag 
worden voorgedragen. 

3. Spes. 
DU ontwerp geeft de gevraagde teekeningen, ook 

wat de détails betreft, travee vun kleine en groote 
geboorsaal, van tien voorgevel, van het bullet eu tie 
conversntiezaal, tevens het plafond van de kleine 
gehoorzaal (op 1/100). 

Omtrent tien platten grond valt op te merken, 
dat de billardkamer te klein is voor 2 hillards. De 
privaten zijn goed geplaatst, maar kunnen eventueel 
dicht gebouwd worden. In de schoollokalen der 
Industrieschool is de onregelmatige plaatsing der 
ijzeren kolommen ten iiehoeve van de zaal op de 
verdieping hinderlijk. Het sous-terrein en de ver
dieping gelijksttaals bevatten alle vereischte lokalen. 
Ook op de eerste verdieping zijn de gevraagde lo
kalen aanwezig en doelmatig geplaatst, evenzoo op 
de twmle verdieping. 

De gaanderijen tier groote zaal komen de Com
missie te breed voor. De derde verdieping bevat 
mede tie in het programma verlangde lokalen. De 
geheele distributie is eenvoudig , duidelijk en practisch 
en heeft vele verdiensten. Wat de gevels betreft, 
zoo is te betreuren dat de ontwerper voor den hoofd
gevel gebruik gemaakt heeft van weinig gemotiveerde 
vormen, the mot tie overige ordonnantie volstrekt 
niet harmonieereii. Deze gevel is wel het zwakste 
getleelte vau het ontwerp. Veel beter is tic gevel 
aau den Groenburgwal, zoowel wat karakter als 
verhoudingen en details betreft. De délail teekeuingen, 
vour.il die der groote eu kleine zaal, zijn niet zonder 
verdiensten. De groote ijzeren kap is niet.iuist ont
worpen en gelijkt veeleer op eene onberedeneerde 
nabootsing vau een houten trap in ijzer. 

Wat de verwarming betreft, zoo is de toeleiding 
der warme lucht in de groote zaal alleen iu het 
midden van den vloer volstrekt ondoelmatig en te 
minder goed tu keuren, daar de spouwmuien der 
zijmuren daarvoor geschikte gelegenheid zouden aan
bieden ; overigens is het vraagstuk van verwarming 
en ventilatie wel overdacht, uitvoerig en doorgaans 
juist behandeld. 

De kosten per I I 1 . zonder verwarming e» venti
latie ii ƒ8 .73 en met inbegrip daarvan a ƒ 10.— 
komen de Commissie te laag geraamd voor. 

Het project is iu vele opzichten verdienstelijk, zoo
dat de Commissie meent «lil plan iu de tierde plaats 
voor eene gedeeltelijke bekrooning te kunnen voor
dragen. 

4. De geduchte is meer dan de kracht. 
De ontwerper heeft eene zeer volledige verzameling 

teekeningen geleverd. In tie plan teekeningen zijn tie 
vereischte lokaliteiten voorhanden, ofschoon omtrent 
distributie eu verlichting nog al een en ander valt 
op te merken. 

De billurd- en leeskamer zijn zeer slecht verlicht. 
De ontwerper ontneemt aan het terrein eeu strook 
van 26 M . bij 1 M . , vermoedelijk bestemd voor 
lichtschepping bij eventueelen aanbouw , ofschoon dan 
toch die gang als binnenplaats in dit geval volstrekt 
onbruikbaar is. Op de 1' verdieping is de toegang 
tot de groote en kleine zaal met ruime voorzalen 
zeer goed gevonden, de kleine gehoorzaal is echter 
van te bescheiden afmetingen; tie 2- verdieping be
vat de gevraagde lokaliteiten. 

De schetsen op 1/200 der gevels zijn zeer goed 
geslaagd, vooral bet geveltje aan den Groenburgwal, 
maar de détail leering der gevels in de facadeteeke-
ning op 1/20 is niet gelukkig. Ook voor de bin-
nen-ordonnantie van het gebouw levert de ontwerper 
een overvloed van teekeningen op 1/20. De groote 
gehoorzaal is niet zonder verdienste, tie kleine zaal 
wat al te sober gedecoieerd, terwijl du binnen-archi
tectuur der societeitslokalen niet zeer smaakvol is, 
vooral wat betreft die van de leeskamer. 

De Commissie meent echter, met het oog op den 
overvloedigen eu in menig opzicht goeden arbeid, 
die in dit ontwerp geleveid is, het in de vierde plaats 
voor eene gedeeltelijke bekrooning te mogen voordragen. 

5. PootnMuvrtf. 
De Ontwerper heeft de vereischte teekeningen in 

ruime mate geleverd; in de distributie is veel goeds, 
en dit vooral gaf dur Commissie aanleiding dit plan 
niet geheel ter zijde te leggen, ofschoon zij zich niet 
kan vereenigen met den st i j l , waarin het geheel is 
ontworpen en nog veel minder met tie behandeling 
in kleuren der binnen-architectuur. 

De Commissie ziet echter naar aanleiding van het 
bovenvermelde, geen («zwaar d i l plan iu de vijfde 
plaats voor eene gedeeltelijke bekroouing voor le dragen 

0. Innovare. 
Het project bestaat slechts uit drie bladen, na

melijk eene teekening waarop platte gronden , een 
waarop gevels en tloursuedeteekeningen en een waarop 
déta i l s , «He alleen twee vensters tier buiten-ordonnan
tie voorstellen. Van détails der binnen-ordonnantie 
is niets aangeboden cn het ontwei p dus allezins on
volledig. De ontwerper heeft, ten einde zich van 
zijlicht vair de Industrieschool te verzekeren, een 
strook grond van 25 M , bij 2 M . prijsgegeven. Eene 
zoo ondiepe binnen plaals zou bij eveutuéeleii aanbouw 
evenwel onmogelijk voldoende licht geven. 

Het beste bestanddeel van het ontwerp is wel 
de groote zaal; daarentegen is de distributie, voor
namelijk wat de dagteekeneehool en bijbehoorende 
vertrekken betreft, gebrekkig. Ook de gevels heb
ben geen groote verdienste. De teekeningen der 
doorsneden met tie binnen-ordonnantie zijn met zorg 
en vitvoerig behandelt!. 

De Commissie is van meening dat, bij de onvol
ledigheid van het project, van eene volledige bekroo
ning geen tprake mag zijn, maar wenscht om het 
vele goede iu de teekeningen. dit ontwerp in de zesde 
plaats voor eene gedeeHekjpM bekrooning voor te 
dragen. 

7. Herman. 
Ook dit project voldoet niet aan hut programma, 

in zoo verre als ook hier tie noodige détails der bin
nen-ordonnantie ontbreken en voornamelijk die tler 
beide zalen. De distributie is in vele opzichten niet 
gelukkig. Alle communicatie is gezocht en onprac-
Useb; alleen met behulp vau lange gangen zijn 
meestal bekrompen toegangen verkregen. De groote 
zaal is ondoelmatig tloor zijlicht verlicht, tlat even
tueel tloor belendende gebouwen kau ontnomen wór
den un overigens in vorm en verhouding onbevredigend. 
Niet zonder verdienste zijn tie beide voorgevels. Uit 
een en ander vond de Commissie geen uanleiding 
dit ontwerp voor eene volledige bekrooning VOOT te 
dragen, maar stelt zij eene gedeeltelijke bekroo
uing voor. 

Ten slotte wenscht de Commissie de beide plannen: 
8. Le fruit du travail est te plus itou.c des 

plaisirs. en 
9. Blauw Jan, 

eervol te vermelden, met het oog op het goede dat 
in tleze ontwerpen voorkomt; en wel het eerstge
noemde naar aanleiding van het vele verdienstelijke 
iu de distributie der plan teeken ingen en du goede 
behandeling tier teekeningen op kleine schaal. Daar
entegen kun de Commissie zich allerminst vereenigen 
met de nivhiteeluur der gevels; de voorgevel is over
laden, onrustig en minder in overeenstemming met 
hel karakter van ccn gebouw voor tien werkenden 
stand. 

Het tweede, Blauw Jan, niet zoozeer om tic plan-
teekeningun, die gebrekkig zijn en waarin de groote 
zaal veel te klein is, dan wel om tie goede behan
deling der gevel teekeningen en sommige gedeelten 
der binnen-ordonnantie. 

De Commissie heelt dus de eer als resultaat van 
bovenvermelde beschouwingen aan u voor een volle 
sn gedeeltelijke beknotting voor le dragen , met toe
kenning der daarbij voorgestelde geldsommen, de 
volgende ontwerpen gemerkt: 

1. Waart gij vroeger hier gekomen, dan had ik 
raad bij jou genomen; een prijs van . f 300.— 
met extrapretnie van » 300.— 

2. Utilité et plaisir, met . . . . • 300.— 
3. Spes, met • 200.— 
4. De gedachte is meer dan tie 

kracht, met • 200.— 
5. Voorwaarts, met » 150.— 
G. Innovare, met » 100.— 
7. Herman, met B 100.— 
A M S T E R D A M , 7 Apr i l 1881. 

De Commissie voornoemd, 
EUO. til'i •]•:!.. 
l l P . V O G E L . 
P . J . H . C Ü Y P E B S . 
I. GUSSCIIAI.K. 
C. M U I J S K E N . 

Als ontwerpers hebben zich bekend gemaakt van 
de plans: 

N°. 1. Waart gij vroeger hier gekomen, enz. 
L. Beiser sn P. J . Dekkers te Amstenlam; 

N*. 2. Utilité et plaisir, de heeren Lecloux en 
Even te Brussel; 

N " . 3. Spes, de heeren Schill en D. H . Haverkamp 
te Amsterdam; 

N " . 4. De gedachte ia meer dan dc kracht, de 
heer J. Wolbers, leerling van tie Academie van Reel -
deads Kunsten te 's-Graveuliage; 

N°. 6. Innovare, de heer A . W. Weissman te 
Amstenlam; 

N " . 7. Herman, de h e e r O . W . Vixseboxsu te A m 
sterdam. 

Als ontwerpen van bet antwoord onder het motto 
Le fruit du travail est le plus dou.r des plaisirs, 
waaraan eeu eervolle vermelding is toegekend, heb
ben zich bekend gemaakt tie heeren He liaan en Vau 
Looy te Amstenlam. 
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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 ISden April j . L eene ver
gadering; in het lokaal Diligentia te 's-Grnvenhagc, 
die door eeu tachtigtal leden wenl bijgewoond. 

De notulen der veigadering van 8 Februari 1881 
waren gedrukt aan de leden toegezonden in de derde 
aflevering, eerste gedeelte, van het Tijdschrift. Nie
mand verlangde daarover het woord te voeren eu 
zij werden mitsdien goedgekcunl. 

Wederom waren verschillende geschenken ontvan
gen , o. a. van den heer Ë. G. Wcntink, kameraar 
van den LoM(jk-Bovendams, vier platen, aantoonen-
de de grondboringen langs den buitenteen van dien 
dijk gedurende 1880 gedaan, waai op in den loop 
van de nader te vermelden Iwraadslagit.gen over de 
verbinding vnn het Noonlzeeknnaal met de Waal door 
het Ud Dr. E. F . van Dissel dc aandacht wenl ge
vestigd. 

Van den Minister van Waterstaat, Handel cn Nij 
verheid was een brief ingekomen ten geleide van 
eene door dc Pruisische Ministers van Financien eu 
van Openbare Werken aan den Landdag gezonden 
memorie, betreffende de verbetering vnn sommige r i 
vieren in Pruisen. Omtrent het van dat stuk te 
maken gebruik zal nader door den Raad van Bettuor 
eene beslissing worden genomen. 

Door den hoofdingenieur in Xoord-llolland waren 
wederom ingezonden de waarnemingen aan Den Hel
der, opgemaakt dooi' het lid W . Ph . dc Kruylf, en 
wel over de maanden Januari cn Februari 1881 , 
alsmede de gemiddelden van die waarnemingen over 
het jaar 1880 en gedurende de jaren 1851—1880. 

Voorlezing werd gedaan van een brief van hot 
lid C. R. J . Kallenberg van den Bosch, strekkende 
ten geleide van een vei ham lel ing, betreffende de toe
passing der methode van het lid A . C. Broekman 
ter bè|Kiling van de muximum-vcrlicaalkracht cn 
het maximum aanwijzinpsinoment op de onlangs bij 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
ln gebruik gestelde locomotieven van 07 tons. Dit 
stuk is om advies in handen van eene Commissie 
gesteld. 

Op gelijke wijze zal gehandeld worden met eene 
door het lid W . A. M . Piepers aangeboden beschrij
ving eener proefneming met een afgekeunlen stoom 
ketel, in verband met de sterkte van ketels met in
wendige soring. 

Voorlezing wenl gedaan van eene door het lid A . 
Ph. Kapteyn ingezonden mededeeling over een diagram 
ten dienste van remproeven, strekkende ten vervolge 
op vroegere me*ledeelingen van soortgelijken aard. 

Door het lid I. Qosschalk werd de aandacht dei-
Vergadering gevestigd, op het weiischelijkc van het 
gebruik van holle metselsteen, waarvan hij ver
schillende monsters vertoonde, afkomstig uit de fa
brieken van dc heeren Cremer, te Bolsward en Hel
der, te Dokkum, almede uit Duitsche fabrieken. Hij 
voor zich gaf aan dit laatste fabrikaat de voorkeur 
en gat den Raad van Bestuur in overweging, van
wege het Instituut proeven met dit materiaal te 
doen nemen. 

Het lid Dr. E. F . van Dissel deelde eenige opmer
kingen mede over formules voor watcrloozing, verge
leken met waarnemingen in bet Katwijksche uitwa-
teringskanaal, voornamelijk naar aanleiding van de 
gebruikelijke formule voor onvolkomen overlaten. Deze 
mededeeling gaf aanleiding tot beschouwingen van 
de leden C. M . Schols, J . F . W . Conrad en A . L . 
de Bruyn Ko|«. 

Nadat de gewone pauze was gehouden, werd het 
woord verleend aan het lid J . A . A . Waldorp tot 
het voordragen van enkele opmerkingen over de ver
binding van het Noordzeekanaal met de Waal. Die 
voordracht bevatte zeer uitvoerige beoordeelende be
schouwingen, zoo over het vroeger door de Regeering 
ingediende, doch later ingetrokken wetsontwerp be
treffende etui kanaal door de Geldeische Val le i , als 
over het thans door de Regeering aanhangig gemaakt 
ontwerp van een verluierde Keulsche Vaart. Hij 
toetste die beide ontwerpen aan de eischen, uit eeu 
handels-oogpunt door het Rijnvaart-comité gesteld eu 
door hein nis alleszins billijk en gerechtvaardigd be
schouwd. Aan die zelfde eischen toetste bij daarna 
een ontwerp van een nieuw Gorinchcmsch kanaal, tloor 
hem in 1877 voorgesteld en sedert door hem gewij
zigd. In de onderstelling, dat de drie door hem be
spreken kanaal ontwerpen allen volkomen aan tie gestel
de eischen zouden voldoen, kwam hij bij zijne beschou
wingen to l deze slotsom: l o . dat, wat tien tijd van 
de vaart van een sleept rein van Amsterdam naar 
Dodewaard en in omgekeerde richting betreft, daar
voor resjiectievelijk /ou gevorderd wonlen: voor bet 
Gelderse he-val lei-kanaal 23 uren en 37 minuten, 
voor de nieuwe Keulsche Vaart 28 uren en 47 mi
nuten en voor het nieuwe Gorinchemsche kanaal 
23 uren en 8 minuten; 2u. dat in eersten aanleg 
de kosten van een aan de door den handel gestelde 
eischen geheel voldoend kanaal vun Amsterdam naai
den Rijn voor het nieuwe Gorincbeinsche kanaal reef 
minde r zullen zijn , dan vooreen kanaal door de Gel-
dersche Vallei en niet meer dan voor eene nieuwe Keul
sche Vaart; So. dateen nieuwe Keutscbe Vaart staing 
minder zou kosten dan een Gelilersche-vallei-kanaal, 
maar 4o. dat, wat de kosten van onderhoud en 
beheer betreft, het nieuwe Gorincheinsche kanaal, 
dat in nagenoeg rechte richting loopt en geen slui
zen heeft, dan alleen aan de uiteinden . veel minder 
zou kosten dan het zooveel langere kanaal door de 
Gelderscbe Vallei met zes kanualpauden en zooveel 
meer kunstwerken, cn minder dan de langere nieuwe 
Keulsche Vaart met vier panden. Uit dit alles volgde 
zijns inziens, dat, inplaats van voor veel geld iets 
te maken dat in allen gevalle niet aan nl de gestelde 
eischen zou voldoen, het de voorkeur zou veidienen 
het betere totstand te brengen. 

Deze voordracht, tlie door eene kaart en verschil
lende teekeningen weid toegelicht, gaf aanleiding tot 
langdurige beraadslagingen, waaraan de leden J F. 
W . Conrad, C. LeJ f , J- W. Wekke r , I. Gosschalk, 
J J . van Ketkwijk , i. Boelen J .Pzn. , N . H . Hen
ket en de President deelnamen. Op voorstel van 
«len Baad van Bestuur werd besloten, die beraadsla
gingen voort tc zetü-n in ccne over eenige weken te 
houden buitengewone vergadering, 

Wegens het vergevorderde uur moest eene tloor het 
lid M r . C . Mirandolle toegezegde mededeeling ovei 
eene door hem gedane uitvinding, bestaande in het 
kreosoteereii van palen over eenig willekeurig gedeelte 
der lengte, voor ditmaal achterwege blijven. 

Een ountal nieuwe leden wenl aangenomen en 
anderen als zoodanig voorgesteld. 

In de zaal waren tentoongesteld een model vnn 
een ijzeren wachtershuisje voor spoorwegen, alsmede 
verschillende modellen van ijzeren sluitingen, ter 
afwering van brandgevaar, uit tie fabriek van VV. 
Tilmann te Remscheid. 

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 D E R 
B O U W K U N S T . 

AEDEELING AMSTERDAM. 
Vergadering gehouden 8 Ajiril 1881 . 

Aan de orde is gestald de liesprekmg van een door 
burgemeester eu wethouders aan tien Gemeen terand 
gedane voordracht tot wijziging van art. 525 van 
de [Mjlitie- verorden ing. 

Uit de voorlezing van het art. blijkt, o. a . iaat 
in straten woonhuizen niet hooger mogen gebouwd 
wonlen dan dc breedte van dc staat bedraagt, waaraan 
zij gelegen zijn. 

»Uitzonderingen op dezen regel kunnen dwr.bur
gemeester en wethouders wonlen toegestaan l o . bij 
herbouw tot de hoogte van het bestaande perceel, 
2o. bij houw of herbouw van enkele jierceelen, staande 
tusschen of tegenover een tal van hoogere gebouwen, 
tot de hoogte der omliggende gebouwen". 

Door de voorgestelde wijziging nu zou de uitzon
dering sub 2o. vervallen, hetgeen ten gevolge zou 
hebben, dat vele perceelen, aan smalle doch voorname 
straten gelegen, voortaan niet hooger dan zij zijn, 
mogen wonlen opgetrokken. 

Dc Voorzitter en tic heer Molemans bespraken de 
bezwaren die tegen dese zaak zijn in tc brengen; 
het gaat toch niet aan voor sommige pcrcocloo, b. v. 
in tie Kal verstraat en andere voorname straten een
voudig het recht te bekorten, waarop een groot deel 
van hunne waaide berust. Op voorwaarde daarop 
een geschikt gebouw te kunnen plaatsen, zijn vaak 
perceelen verhandeld, die bijna geen andere waaiile 
hadden dan den grond waarop zij staan, en nu wonlt 
dat eenvoudig belet. Zij meenden tlat zulks te ver 
ging , boewei tie Impaling voor dc in aanbouw zijnde 
wijken doelmatig geacht wenl. 

De heer Leliman is zoozeer gestemd voor verbete
ringen in de oude stad, waar lucht en zonlicht te 
weinig doordringen kunnen, dat hij de voordracht 
van burgemeester en wethouders toejuicht, ofschoon 
toch ook met eenige meerdere vrijgevigheid voor de 
oude -ia-!. 

De heer Hellings meende, tlat het eigenlijk geen 
quaestie voor een bouwkundige vereeniging Is, maar 
wel voor eigenaars van buizen. 

Dit werd door den Secretaris bestreden, op grond 
dat dc bouwkundigen in deze kunnen geacht wor
den als gecommitteerden van eigenaars op te treden. 

De heer Leliman meende, dat een zekere grens 
voor tie hoogte van huizen ook uit een bouwkundig 
oogpunt wel ge wenscht is. Zoo groot verschil in 
hoogte voor naast elkander gelegen perceelen als 
thans bestuit, acht hij niet Iwvoiderlijk voor den 
welstand. 

De heer Santiers stelt voot , eerst uit te inaken 
of tie Vergadering de wijziging gewenscht acht voor 
de in aanbouw zijnde wijken, hetgeen bij acclama
tie bevestigend wordt beantwoord. 

Alsnu stelt «Ie Secretaris voor de volgende con
clusie te nemen: 

iDe Vergadering acht het wenschelijk, dut bepa
lingen in bet leven geroepen worden, waarbij paal 
en perk gesteld wordt aan het houwen tot tegnwte 
hoogte. Zij is evenwel van meening, dat de door 
burgemeester cn wethouders voorgestelde bepaling in 
deze niet doeltreffend en voor sommigen zeet besna
rend is. Zij geelt daarom in overweging, terug te 
koeren tol den geest van de voor 1875 bestaande 
bepaling, althans voor de oude stad, waarbij voor 
verschillende straatbreedten een bepaalde hoogte voor 
perceelen wenl aangegeven." 

De Voorzitter en de heer tshnsan wensch ten 
meer een bepaalde maat te noemen en stelden voor 
te lezen, dat de hoogte in straten zal mogen zijn 
1 ' A maal de breedte van tie straat. 

Dit voorstel werd door den Secretaris en den 
heer Molemans zeer sterk bestreden, op grond dat 
een bepialde afmeting voor alle straten niet opgaat. 
De factor dient voor smalle straten grooter te zijn 
dan voor breede. Zij wenschen tlie dus over te laten 
aan de prudentie van het dagelijkscli bestuur. 

Na breedvoerige discussien, waarin evenwel geen 
nieuwe gezichtspunten werden aangegeven, werd de 
voorgestelde conclusie met de bijvoeging door den 
Voorzitter voorgesteld, aangenomen en zal , wat tie 
redactie betreft eenigszins gewijzigd, aan den Gemeen
teraad wonlen ingezonden. 

Hiermede was dit onderwerp afgedaan en wegens 
het vergevotrJerde uur weid een tweede onderwerp, 
op de agenda voorkomende, uitgesteld. 

De heer Leliman wenschte nog protest aan te 
teekenen tegen dc uitdrukking, door het bestuur der 
Maatschappij in de circulaire aan de leden gebezigd, 
als zou het voorstel tot aankoop van het Musee 
Louis X V Itoufdiakclijk zijn ingetrokken om het af
keurend oordeel vnn deze Afdeeling. Hij vermeent 
dat de Afdeelingen Hottenhui en Arnhem een veel 
krachtiger protest hebben tloen hooren dan onze Af
deeling. 

Daar niemand hierover veider bet woord verlangt, 
wonlt de vergadering gesloten. 

riericuten eu mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's G r a v e n h a g e . Door tien Gouverneur-Genei-aal 
van Nederlandsch Oost-lndie zijn de volgende be
schikkingen genomen; 

bij de Burgerlijke Openbare Werken enz., fce-
noemd: tot ingenieur 1e klusse, J . II. II. d'Arnaud 
Gei kens; tot ingenieur 2c klasse, de ingenieur 3e 
klasse F . A . C, F . von Essen; tot ingenieur 3e 

klasse, tie adspirant-ingenieur A . J . Crommelin : tot 
ailspirant-ingenienr, P. T h . L . Grinwis Plaat, daar
toe ter beschikking gesteld; 

gesteld, ter («schikking van tien directeur tier 
B . O. W . , om als adspirnnt-ingenieur bij tien Water
staat enz. dienst te doen: A. G . Lammingu, C. W . 
Weys en J . Scheller, te rekenen van 1 Maart l l . 

— Aan de (Irma H . Dalhuisen , te Kampen, is 
door het Departement van Koloniën, bij onderhandsche 
uitnoodiging, tie levering opgedragen van 7 draai
schijven , ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

— Wij vernemen, dat in de fabriek tot hout be
reiding van tien heer C. Mirandolle op Fijenoord 
het «loor de industrie zoolang gewenschte middel is 
gevonden, om palen over een gedeelte hunner lengte 
met kreosoot tc bereiden. 

Totnogtoe kon een paal niet anders dan over de 
geheele lengte bereid wonlen. 

Door de gedeeltelijke bereiding (namelijk vnn het 
gedeelte, dat aun atmoslcrischeu invloed is blootgesteld 
of tloor tien paalworm kan wonlen aangetast) worden 
vele kosten bespaard, terwijl hetzelfde doel bereikt 
wonlt als bij geheele bereiding. Deze nieuwe l»e-
reidingswijze kan dus toe|iassing vinden daar, waar 
men vroeger opzag tegen de kosten eener liereiding 
over tie geheele lengte 

iniikoiKtJvin& îi van Aanbestedin^n. 
Illn-olng, SS) April. 

Wlaaekerke, te 10*/, uren. iu de directiekoet van den 
cal. [mlder Vliete: het verbeteren en onderhouden der 
waterkeerende werken aan genoemden polder over deu 
dienst *Hl"h2. 

o-Ko«<-li . te 11 uren, iu het gebouw np den Uilenburg: 
In. bet eenjarig onderbond vau de kazcruogelmuwou em 
en vau de werken. Kaming ƒ 0000; eene verving van ka-
ze rn egel MI uwen enz. eu van'werken. Kaming J 2000: So. 
het doen van herstellingen aan kazernegebouwen euz. 
Kaming /73IO, 

Keaendaal | N - B r . l , te 11 uren, door liet gemeentebe
stuur van Roscndaal-cii-Nispoii: bet bouwen eener school 
met onderwijzerswouing te Rosendoal, met levering van 
banken, borden, kasten, kachels enz. 

•trilt . te 11',, ureu, door bet gemeentebest.: het ' l i .m: 
onderhoud der gemeentewerken, in 12 |ierc. 

itavenlnne, te 12 uren, dooide kastoren der gemeei-te 
en van het waterschep Stavenisse, bij A. vau Dalen : de 
levering van 200 M ' zuivere grint 

t i n « t i - n l n m te 12 ureu. door burg en weth.: |o. het 
leveren van straatklinkers; 2o. het maken van eene in
vaart door de Stadhouderskade naar de Zaaguiolensloot, 
het daarover leggen van een,- houten brug niet water
keering en het maken van tegen die brug aansluitende 
opritten. 

mmnterdem. te ML uren, door de Roll. IJzereu-spooi-
Wegmaatschappij, in liet Vosje: lo, de levering van 7*11 
tons ijzeren dwarsligger* en 7 tons klemplaatjes; go. het 
verdiepen van vaarten, in-nrde-hretigen van iicrinslnntcn 
en greppels; het graven van droge slooten, opruimen vau 
ijzerdr.iudufsluitiiig en eenig talud werk op het station 
Nieuwe-Vaart eu langs den spoorweg Amsterdam—Hil
versum en deu zijtak Hilversum—I'trecht, iu 4 perceelen. 
Raming 16500. 

l'treeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau bet contrualhureau: liet onder
houden vau- en het doeu van eeuige herstellingen aan de 
gebouwen, kunst werken, inricht ingen en verdere werken, 
met uitzondering der wissels en sporen, behoorende tol 
het gei uscliuppelijk station Ft recht Inl. bij den sectie-
ingenieur, te Vlkiscli . 

Waenideg, SO April. 
'a-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst, 

enz.: lo. het verrichten van bagger werk iu de Auier, eu 
het herstellen eu onderhouden der werken op het boven
deel dezer rivier aan de monden van het tlude-Maasje en 
de Donge. van 1 Juli "81—80 Joni '82. Raming /MM; 
Zu. ile werken tot voortzetting van de verheteiing der 
Boven-Maas onder de gein. Andel. tusschen de kilometer
raaien IM eu M l . Ruiling ƒ 30.000. 

Arnhem, te 11 uren, door de architecten Van (Jendt 
en Nieniud. in Café Suisse: hes Imuwen van eene villa 
aan den Rijksstraatweg, te tjostorhook 

si ,-0)edenrede, te 11 uren. door het gemeentebest: 
het gedeeltelijk amoveeren van een woonhuis eu dit in
richten tot raadhuis, post-en-tolegniafkantoor niet direc
teurswoning, aldaar, Iul. hij deu architect J. W. van dor 
Putten, te Helmond. 

Utrecht, te 12 uren. door dijkgraaf eu hoogl mraden 
van den Lekdijk-lkweiulams, in het gebouw voor K. en W.; 
liet houwen van waak huis no. 2. uu-t magazijn, opzichteis-
wonitig en dienstvertrekken, nu hij hektometerpaal no. 4:t. 
tusschen Amerongen en Wijk-hij-Duurstede. Inl. 22 April, 
van 10—11 uren, hij den k:u -aar K. ('<. Wcntink, te 
Schalkwijk. 

Beverwijk, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het uitdiepen der haven eu van het havenkanaal, de be
strating der Hlnksteeg enz. Aanw. 10 April, te 12 uren. 

Hniir loo. te 12 uren, door het geiiieentehestuur van 
Miiosbree: het bouwen eeuer school met raadhuis, aldaar. 
Aanw. 10 April, te 10 uren. 

*-ll»ne, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
euz., ten dienste der Staatsspoorw.: lo. het maken van eene 
brug over deu spoorweg iu deu vveg van Nijmegen naar 
Grave, met daarmee in verhand staande werken. Inl. hij 
den hoofdingenieur, te Arnhem en den waarnemend sectie-
ingenieur, te Nijmegen. Raming f 62.000: fa, bet af
werken en bestraten van de toi-gangswegen in het ver
lengde van het water langs het Damrak en naar de 
Handelskade, en het ouderhoud van liestr.itingen, hegrin-
tingen eu aanlegplaatsen te Amsterdam, teu behoeve van 
den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. Raming ƒ :tfl,800. 

K e i i k u , n , te 1 uur. door bet K. K. kerkbestuur, hij 
II. Cainpman : het houwen van een priesterkoor en sacristie 
hij de bestaande kerk. lui. hij den architect A, Tepe. te 
Utrecht Aauw. te 11 uren. 

K n - n w l j k , te 2 uren. door burg. en weth.: de hij be
stek beschreven vernieuwingen, re|iuraticn i-n het onder
hond San de gemeentewerken over '81. 

Arnhem, savouds 7 uren, door de architecten Van 
(iendt en Nieroud. iu Café Suisse: hol bouwen vau ma
gazijnen met kantoren, werkplaatsen enz. aan de Oude-
kr.ian. aldaar. 

lirenlngeu, S avonds 8 uren, SOOT J. I. Janssen, in 
het Cafc-Veeiiitig: het afbreken dei behuizing K 104 in 
de Oude Kijk-in-'t-Jutsti-oat, en daarvoor Imuwen vaneen 
winkelhui- met Innen won ing. 

W o r k u m . door burg. en weth.: lo. bet opruimen van 
het beslaande havenhoofd nevens deu vuurtoren onder 
Workum. lang 1HH M.. en het maken vau een nieuw ha
venhoofd, lang 200 M., en het verlengen van den Steenen 
beer tot aan den vasten wal, over p. m. 175 M. lengte; 
SO, bet hostellen van den steenen beer. ten westen van 

?enoemd hoofd, lang 480 M 3o. hel vernieuwen van 150 
I. lengte van de Noorderpalage; 4o. het vernieuwen van 

cm gedeelte paalwerk, lang Bin \ l . 5o. bet uitbaggeren 
van het Zool, lang p. m. K50 M., ter diepte van 2.40 M. 
+• volzet'. 

Danderdag, 11 April. 
l'treeht , tc 10 uren, in het gebouw voor K, eu W 

het leveren van gereedschappen en andere behoeften voor 
materieel der genie voor de Nieuwe Boll. Waterlinie, iu 

TC. Raming: resp. ƒ15,554, ƒ6000, f-.18l6.40. ƒ1500. 
1727, ƒ6546.50, /*6278, ƒ:1242. 
Zutfen. te 11 uren, in het Dnde-eii-Nieuvve-tiasthiiis: 

lo, het maken van een gelmiiw met scheidingsmuren: 
Zo. lu-t makeu von rasterwerk, bil, bij den architect D. 
I.ijseii. Aauw. 10 April, te 11 uren. 

Arnhem, te 12 uren, op het gemeentehuis; bet her
stellen vun tie in 1880 ontstane schade auu de bedijking 
in liet poldenlistiiet het Arnheiiische-cii-Vcl|tschc-lh'ock, 
in 2 perc. Aanw. 10 April, te 10 uren. 

Berkulo», te Di uren, door het gemeentebestuur: het 

8 M 
ƒ27 : 

vernieuwen van 2 bruggen met ijzeren liggers, het witten 
van 4 scholen eu bet verven van :t oud er wijzers won ingen. 

llellt. te 12 ureu. door den directeur der artillerie-
stapel- en construrtiemagazijnen: de levering vau koper
en messiugplout. eu stii-nkoleti. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov, In-stuur: lo. het 
iiitvo-n-n van vernieuwingen eu heistellingen aan de prov. 
gebouwen te Arnhem iu 'HL: Zo. het van-hiiiteit-verveii 
der prov. gebouwen, aldaar. Inl. hij den pmv. opzichter 
A. J. Groenen, ts Arnhem. 

Hreda, te 12 uren. door hurg. en weth.: lo. het rio
leereu van het 2e g.-d.-elte der Sopbiastraal ende Ie helft 
der Muuritsstraat, benevens het leu-i n leggen van 
trottoirbanden aldaar; 2o. het rinleeren. met het leveren 
en leggen der trottoirbanden, van een gedeelte der Mid
dellaau. de Dwarsstraat en de straal van de kazerne De 
Lmge Stallen ut', aansluitende aan de OliinilkSHSllSSl; 
So. het uitbreiden der knli-nloodscn van de gemeen tegas-
fabriek ; 4o. bet leveren van steenkolen ten dienste van 
gemeente inrichtingen. 

«ran lngen , te 12s/, uren. door burg. en weth.: lo, 
het leggen eener rioolleiding in deu Singel weg en de 
Itleckersteeg: 2o. het linken en leveren van riolen eu 
zinkputten van IWlland-ceineiitsteen ; 3o. het leggen eener 
kei bestrating van de Stationstraat naar de Stationslirtig. 

Haarlem, te 2'/, uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prev. best,: lo. 
het herstellen en verbeteren van 's Kljks zeewerken op 
Wieru.geu. Kaming ƒ 8030: 2o. idem van verdedigings
werken op- en aan het zuiderstrand vau Vlieland. Ra
ming ƒ 25.700. 

Haarlem, te 2'/, uren, door het prov. bestuur: hel 
onderhoud van den zeedijk tusschen Naaiden en Muider-
berg, van de str.tndp.ileu te Muiderlierg eu van den zee
dijk beoosten Naaiden, tot 1 Mei '82. Iul. bij den hoofd
ingenieur, te Haarlem en den ingenieur Roelants, te Am-
stenlain. 

Vrijde*. SS April. 
Amerafearl. te 10 uren. ju de sociëteit Atuicitia: de 

verbeteringen aan- en hij de kazernege hou wen. aldaar 
Kaming ƒ11750. 

'•-Hooch, le |0t/| uren. door het ministerie van water-
s tu t enz., aan het gebouw van het pmv. best.: lo. liet 
veranderen in steenfjlooiingen der rijzen hoven- en be-
uedenvleugels vau eeltige sluizen op de Zuid-Willemsvaart. 
Kaming ƒ2400: 2o. de voorziening der kanaalboot-don vuu 
de Zuid-Willemsvaart in Noonl-Hrabant Raming ƒ01*50, 

tirave, te 11'i, iiii-n. door het gemeentebestuur: het 
maken va u v weg. ter lengte vau 1211 M. en het 
bestraten daarvan met oude en gedeeltelijk met bij tc 
leveren nieuwe keien, en het maken van kÜiikerliestrating 
voor trottoirs. Aanw. 22 Ajiril. te 10 uren. 

Zwol l e , te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., aau hel gel w van het prov. liestuur: het maken 
van steiger- eu paalwerken iu de buitenhaven der nieuwe 
schutsluis te Zwartsluis. Kaming f Di.fiKI. 

Zwallerkempel. te 12 uren, door het gemeentebest.: 
de levering van 240 M ' grint. 

Kol ic r i l . in i . te 1 uur. door burg, en weth.: het maken 
van eene dok haven, met bijhelinorende werken, aan deu 
Imker Maasoever, aldaar. Iul. aan het Timmerhuis. 

's-Hage, le 1 uur, door het ministerie van waterst 
enz.: lo. het leggen en ingraven van 2 ielegruufkahels te 
's-Hage. Riming ƒ 10:17; 2o. het onderhouden van- en 
het verrichten van eenige herstellingen aanbel RijksinM-
kuntoor te Haarlem, ged. 81, '82 en '«:!. Raming /*:Jfi50. 

Amerereart, te 1 uur. in Amieitia: het np-de-ilicpte-
lirengen van r Is verdiepte gedeelten der Luiitersche-, 
Ikarneveldsrhe-. Modder- en Moosterlieken en den buiten
singel van Atueisd'onrt. in 5 |K-I-C. 

Haarlem, t e l uur. ter secretarie van den llaarleiu-
menneertmlder: lo. hel verdiepen van eenige vakken der 
poldertochten; So. het houwen van eene nieuwe houten 
dmaihrug over de polderringvaart nabij de Vijfhuizen. 
Aanw. van no. 2. UI April, te l l uren. 

tieUelaar, te l uur. door h. F. Dittuibolter: het bou
wen van eene schuur (opiiervlakte p. m. 20u M*.| Aanw. 
door den architect J. ('. Meijer ivau Gnnri te 12 uren. 

Zaterdag, SS tpril. 
Anifllerdam, te 10 uren. op het bureau der genie 

ll'laiitage-Middellaaii): lo. het doon van herstellingen ann 
de kazenlegelmuWen te Amstenlam. Kaming ƒ 8450; 2o. 
het leveren van kazomemeuhel-, aldaar. Itaining /'WOO. 

('amperland. te 10 ureu, bij W. Rrnekhoven: liet 
verhoogen en verzwaren van een gedeelte der iulaagkade 
iu den cal. polder Aima-Friso. Aanw. DJ April, te 10 
uren en 10 April, te 2 uren. 

Beritamfcarht, te 10 uren. door dijkgraaf en hoog
heemraden van de Kriuipeiicrwaanl. iu het voormalige 
gemeentehuis: l i . het gewoon onderhoud der dijken, 
kaden enz. van de Krinipciierwaard; go, de levering van 
ongev • :Oi00 M3 grint. 

« n e e h . te 11 uren. in deSladeherWg: het verhoogen 
en verzwaren vau den zeedijk over 1250 M. lengte, teu 
noordoosten van de steenglonimg tusschen de Molkweni-
merslnis en Sch uilenburg (Wijmbritseradeels c a . Contri
butie-zeedijken.) Aanw. 20 April, te 10 ureu. 

N-Banrh , te l uur. aan het hun au van den sectie-
iug ir der Stoulssponiw.: de levering van 6000 M 1 

hallast 
t tret-ht , te ;i uren, door het best • van het park 

Tivoli: het leveren en stollen van een ijzeren hek met 
toebchooren Ie voormalige bniteuso, iei.-it. aldaar. 

Ilordrerht door dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Zvvijndi.vlitschew.iaid. lui W. J Ponsen: het leven-u van 
700 M l grint en 1400 a lUOO III., steenkolen. 

Maandag, SS April. 
Ainerefeert. te 11 uren. door het gemeentebest: lo. 

het uitdiepen van dc Haven eu de Koitcgracht; 2o. verf
werken in het raadhuis; :io. vernieuwingen eu verfwerk 
iu verschillende geitouwen der gemeente. 

•ensehep, te 12uren, door hiirg.en weth.: het bouwen 
van een schoollokaal met oiiderwijzerswoning. voor het 
I.. II., op gi-oiul aangekocht van Corn. I.ekkerkerker Jhz., 
iu het h. letieiiide der gemeente. Inl bij deu bouw
kundige J. N. van Wijngaarden, te Ihtdcwatèr. Aanw. 21 
April , tc 10 ureu. 

Amaterdam. te 12 uien. door hurg. en weth.: het 
verrichten van baggorwerken iu grachten, slooten en 
halkhaveiis binnen de gemeente, geil. '81. 

Ilardrreht. te 12 ureu. ter secretarie: het leveren van 
HM 10 2000 M» rivierzand, voor den dienst der gemeente 
'81/82. 

llliiHdac SO) April. 
tteertruldrnberg-. te 10 uren. iu het Rotel-GoinmetN: 

de heistellingen aan kazernegelH.Uwen aldaar. 
l'treeht , tc 10 uren, in het gebouw voor K. en W.: 

de levering van hout, ten behoeve van het materieel .lei-
genie VOOT de nieuwe li-II. waterlinie. Raming ƒ.1715. 

Nt.-Annaland, te 11 uren. iu liet gemeentehuis; het 
horstel, de vernieuwing en bet eenjarig lerhoud der 
werken van den cal. Susuinapoldor. 

'•-Hage, te 12 uren. door het ministerie van liiiuncieti: 
het oprichten van een gebouw, bestemd vnor kantoren van 
hypotheken en het kadaster, benevens woning voor deu 
concierge, te lïroiiingen. Aanw. 21 April, te 11 uren. 

I t r e i n te 2 uren. door de maalschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: bet onder
houden vau- eu bet doen vau eeuige herstellingen aan de 
gel wen, kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, 
met uitzondering der wissels en sjmreii, behoorende tot 
het gt iischuppeljjk station Ikvkstel. 

l'treeht, te 2 ureu, door de maatsch. tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan lu-t cent raai bureau : bet ophoogen 
van om gedeelte vau het gemeenscha p| iel ijk station Kot
terdam iD. P.), met bijbelmnroiidc werken. 

l'lrerht, BOOT de directie der Nederl. Rijnsjiooi\veg-
luiiutschappij: ds levering vau 560 stuks eikenhout voor 
wissels, in 4 pere. 

Weenedag, 27 April 
'a-Hage, te 11 ureu, door het ministerie van water

staat euz.: het wegruimen van een iu den Koven-Rijn aan 
het Ikiveiispijk. tusschen de kilometerraaien U en 1, ge
zonken vaartuig, Aanw. 2:1 April. 

Niadttkanaal, te 11 uren, door lu-t gemeentebestuur 
van thist wtilde : het vergrooten van de beide scholen te 
Musselkaiiuul, in 2 pere. 

•nderdendam. te 11 uren , inhei waterscbapsbuis 
van Huiisiiigoo: het herstellen vau afscltuivingen aan on
derscheidene kuniudbooiileu, gezamenlijk lang 470 M. 

Hldwaud , te 12 uren. door het gemeentebest: Ln. het 
bouwen van eene nieuwe school met aanhoorige werken 
te Oost woud j Zo. het uitvoeren van veranderiiigen BSAds 

BChODl te Midwoud Inl. bij A. T. van Wyiigaanlen. 
stadsarchitect le Medemblik. Aanw. 20April. teOostwotitl 
te 10. te Midwoud tc IS uren. 

DanderdMg. S** April. 
Amelerdam. te 11 ureu, aau het directiegehniiw der 

marine: de levering bij de directie der marine te Wil 
lemsoord vau verschil lende materialen, in 64 nSTCCOlsn. 

H**ge-en-Lage-Zwaluwe, le 11 uren, door het ge-
ineentebestuur: het houwen van eene school met ouder-
wijzerswonmg. Aanw. door den bouwkundige K. F. Kleyn, 
te Zwaluwe, Zl April, te 11 uren. Raming ƒ 16,300. 

Haarlem, te 2 ' , ureu, door het ministerie van wa-
larstaat enz., aan het gclmuw van het MOV. liestuur: 
het bouwen van eene uitwateriugsluis np Marken. Aanw. 
23 April. Raining /6400. 

Utrecht, le 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aun het cciitraalhuri-au: het verplaat
sen, wijzigen en uitbreiden van de goederenloods voor de 
Staatsspoorw. 0B het station Venloo. Aanw. 10 April, te 
t l uren. 

Welaum, te 5 ureu. door de commissie van beheer van 
den kunstweg van het blokhuis naar lieerde: de levering 
vuu 255 stère greve herggriiit. 

Vrijdag • >• Mo -" 
Haarden, te 11 ureu. in de kazerne Oud-Molen: lo. bet 

vervangen van prol iel muren door ufregeliiigen te Muideti. 
Kaming ƒ 1276: 2o. liet herstellen van liekleedingsmureii 
te Naarden. Raining ƒ701x) ; So. voorzieningen aan ka
zerncgebouwen en bruggen te Naaiden, benevens liet 
Imuwen van i-eue loods opliet oefeniiigsterrein bij Bussum. 
Raming ƒ 11,500. 

« r e n i n g e n , te 12 ureu. door het prov. bestuur: lu-t 
vervolgen met het heileggen van steetlglooüngen teu 
noordwesten van Delfzijl. Aanw. 22 April, te IZ'/i uren. 

Arnhem, te 12 ureu. door het ministerie van waterst, 
enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: de bouw 
vau draaipijlers voor 5 bruggen over het Apeldoonische 
kanaal. Aanw. 21 eu M April. Kaming ƒ4100. 

Haarn, te 2 ureu. door burg. en weth.: het bouwen van 
eene school vnor meisjes, op het terrein aan OS Kerkstraat, 
aldaar. Aanw. 22 April, te 11 uren. 

Zaterdag. 30 April. 
Haarlem, te I uur, in de sociëteit Vereeniging: hel 

vernieuwen en vergrooten van de kegel haan in deu tuin 
der sociëteit. Inl. hij deu uninfect A. van der Steur Jr. 
Aanw. 23 April, te « uren. 

Ilergeii «I' Zoom . te 1 uur. door het ge entcbest.: 
de levering van 147 str. M. hanlsteenen trottoirbanden en 
35 hanlsteenen meerpalen. 

ttrerlit. ti- 2 uren. door burg. en weth.: de levering 
van 175.000 l i l - Kng. gaskolen, voor de stedelijke gasfa
briek in '81. 

Zrvenaar , te 3 tin-U. dOOT den dijkstoel van lu-t pol
derdistrict De I.ij i-s; hel verhoogen vau den nieuwen 
en het verhoogen eu verzwaren van den ouden Babherich-
scheil dijk. Inl. bij deu secretaris en den heemraad t'. .1. 
Wassing. Aauw. 20 April, te 2 uren. 

Maandag. S Mei. 
Ainnlrrdani , te 12 uren. door burg. en weth.: het 

maken van deu Imveiilmuw eener IIXNIS, op de Handels
kade en bij behoorende werken. Kaming ƒ 72,500, 

* A Hoop van Aanbestedingen. 
I l o r d r e r h t . 4 April: het uittrekken van oude-, het 

leveren en inheien vau nieuwe palen, en het verrichten 
van eeuige herstellingen en vernieuwingen aan vvulhe-
schoeiuigeii en aanlegplaatsen; iugek. 7 hilj.. al*: 
II Degens Jr., te Dordrecht, ƒ 56113 
A. hogerseit, • idem • 558» 
N. Klaus. » idem l 5307 
Dear. Ek, » idem l 5007 
C de Borst, " frpenoTreeht » 4640 
.1. van Chastelet. i Dordrecht i 4586 
(i. J. v. d. Made, » idem - 4636 
gegund. 

Bergen-ap-Zaam, 4 Anril: bet bouwen van 3 school
lokalen niet iiaiihoorighedeti aau de bestaande meisjes
scholen ui de Vaii-Hasseltstruat: ingek. 6 biljetten, als: 
A. Année. te Ros.-ii.kuil. ƒ 8185 
V. Verrot, • Tilburg, i 8060 
H, Horsten, » Bergcn-op-Zootn, . 7M1H) 
I . tienen. » idem I 7460 
C. IJastiaansen, » idem l 7307 
<\ Suijkerbuik, » idem >< 7200 
gegund. 

Katlerdam, 7 April: het maken van gebouwen aan 
de Hugo-de-lirootstraat, vnor ('. F. IVkhorst. ouder lie
deer van den architect J. S> C. vau dc Wall; ingekomen 
6 bilj.. als: 

C. de Haas en Hrtujnz.'.-I, J 43.500 
Hilkes, - 42.000 
W. I'. v. d. laan, • 41,278 
T. W. Keijzcr, I 30.388 
II. W. v. d. Urnen. I 30,000 
j . Miranda, • 37.oou 
gegund aan ll. W. v. d. Groen 

Wil lemstad , 8 April: lo. het maken der gebouwen 
van een stoomgemaal voor het waterschap De Ruigeiihil: 
ingekomen 0 hilj,. uls: 
( ' d e liroot, te Willemstad. J -HMO 
II. Wevels, * Breda en 

Wed. U vim Dis Mz., i Fijnaart - 32,500 
W. II. Sesjboer, - idem » 26.1)00 
C. V. d. Wiel. I Dubbeldam. i 25,370 
J. A. N. LuCSS, • l.agi*-Zwaluvve, 24.100 
.1, Schalier, * Ruimsdonk. i 23.758 
W. Lammers, » Strijen, i 23,766 
De lires, Netton en Co.. i Chariots, i 23.600 
11. Hoppenbniiivvers, » Steenbergen, * 20,750 

2o. het leveren der stoomwerktuigen; ingekomen 8 
bilj., als: 
Van Rietschoten en Houwens, te Rotterdam. ƒ 28.270 
Société Anonymi* di-s Forges Csine et Fonderies 

de Uillv, tê liillv. • 27,023 
II. Ilollinckx. te llrnssel, • 24.000 
Actien-Gesellschalt Isselhui-gerliiitte. te Isselluirg. * 22.000 
K. van Dnijl en De Kruijlf. te Delfshaven. •• 20,705 
Cosijn en Co.. te Uouda, i 20,200 
Les Ateliers de Brabant, te Ili-ussel, l 10,500 

II. Lande weer en Zonen, te Martenshosk, l 17,6'0 
Middelburg. 8 April: het verdiepen van eenige g i -

decltcn van bel kanaal door Zuid-Beveland; ingekomen 
4 bib., als: 
T Volker. te Dordrecht, ƒ 12.000 
A. L. van Wijngaarden, •• Sliedrecht, • 10,480 
I vau de Velde, " Dapi-ndn-cht » 8,875 
l). Volker, » Dordrecht, » 8.600 

XIJmegen, 0 April: het Imuwen vau een woonhuis 
in de .Molenstraat aldaar, onder bonOST vau den SfChitSCt 
D. Ueijslh-ek Molenaar; iugek. 7 bilj., als: 
Hendriks. te Wageningen. ƒ 28,510 
Koopman, I idem l 17-045 
Liefting. » Arnhem, i 17.000 
Baan. 11 Nijmegen, • 17.580 
Brand, » id.-in » 17.535 
Van Kikelen, « idem i 15.70Ü 
Van Wegers, • idem • 15,708 

'•-Hage. 1* April: het éénjarig onderhoud der kazerne-
gelwniwen: minste inschr. was F. I'. de Haas, te 's-Hage, 
voot ƒ12,686. 

Uen Ham, 0 April: lo. het bouwen van eene school 
voor i'-s leerlingen, met ondervvnzersvvoiiiiig. ineubletiieit 
eu verder bi [behooren, onder lielu-cr wn den architect 
II. W.-sstra Jr.: ingekomen 0 bilj., als: 
L Krook, te Zwolle, ƒ 36,918 
U, Kij», " Avereest • -'6.388 
j Zandvtrnrt ' Deventer, » 35,322 
A. S. Schaansns, » Harlmgen, » 84,850 
11. II. Koers Jz„ • Wieixleii. . 34,840 
E. QkwveM, ' kfcsn • MMI 
J. II. Taasaunk, » Hellendooni. I 32.580 
J. Schuurman, • Den Ram, i 2U.615 
II ter Stege, I Stad-Almeloo, » 27,100 
Raming » «1.000 

2o. het Imuwen van eeneonderwijzeiNwoiiiiigte Vmoins-
hoop; ingekomen 7 bilj., ui*: 
H. K Km-rs Jz., te Wierden, ƒ 6430 
.1. II. TseSSShnk, " llellendonrii, i 4605 
W. Jansen Kz.. » Vriezenveen, » 4386 
J. WuSSSh, » idem l **68 
J, Schuurinan, l Ben Ham, l 438S 

H. Meijer C.Hz.. te Wienlen. ƒ 4200 
11. ter Stege. » Stall-Almeloo, i 3750 
Raming • 4108 

Walaaarden . 0 April: de gewone onderhoudswerken 
enz. aan de waterkeering van Walsoorden; minste inschr. 
was P. J. van Reinortel >»z., te Honteiiisse, voor ƒ23,007. 

•ergen-ap-Zeam, 0 April : de levering van I4U.00U 
stuks grèskeien; ingek. 0 bilj., als: 

massa 
W. Hoven en Zu., U> 's-llage, / «202. 
Van Noorden AScbwerzel. • Rotterdam. i 0231.60 
Erven II. Trip. * Utrecht - 0210.02 
II. J. Bosman. • Rottenlatn. 1 U065. 
Fdm. Hnrlion, * Comhlaiu-uo-Pmit, » 8252.70 
A. Daverveldt, * Wouw, 1 8237-82 
11. Watelet, • Brussel, 1 8213. 
F. A. vau beters, l Luik. • 8163.32 
C. L. Assolbergs Wz,. •> Hergen-o|>-Zooin, • 7708. 

Twee bihetten bleven buiten aanmerking, als voldoende 
niet aan de voorwaarden. 

De levering is gegund aan deu minsten inschrijver C 
lu Assi-lbergs Wz., voor ƒ7708. 

Uranlngen, U April: het afbreken en wedcropbouwen 
vau pen nieuwen gevel SB verdere vertiiiiineringen aan 
het café De Unie; ingek. 8 bilj., als: 
l i . lleun.bs, te flroningen, ƒ 4260 
M. Main n, • idem 1 3782 
J. II. Muller. 1 idem 1 3774 
l l i . Hendriks. • idem l 374» 
U. A. de Ruiter. .i idem 1 3745 
(i. Meulink, l idem 1 3642 
E. Peters, « idem • 3«2» 
W. Cones - iilem » 3400 
gegund. 

Amaterdam. 11 April: voor de Boll. IJzeren-spuorvveg-
inautsvliuppij; lo. metsel-, voeg-, pleister- en straat-
rerk, inste inschr. waren : 
perc. I. F. U. Ilegeuhai-.lt. te Amslerilatii, J 800 

» 2. I'. II. Lieren, le Kennebmek. - MM 
» 3, J. II. de >vvart en Zn., te VHage. • 880 
» 4, II. Wienboven, tc Schiedam, * 1837 

2o, timmerwerk, in 4 perc.; minste inschr, wareu: 
|iere. 1. II. v. d. W.-erdcu. te Amstenlam. ƒ 1060 

* Z, A. vau Dijk. te Nimnlwiikerhoiil, » 884 
• 3. H. Wienbov te Schiedam. • 4700 
. 4, A. U. Vos, te Delft. I 4500 

3o. de levering van eenig timmerhout; eenige inschr. 
waren Jac. van der Kamp en Co-, te Leiden, perc. 1 ƒ3801 
perc. 2 ƒ 1425. 

4o. ile levering van SlMleikenluuitciidwurdiggers: minste 
inschr. was J. A. van der Keitlen W/... te lïokstel. i i /2 .53 
per ligger. 

Uranlngen, 11 April: het Imuwen van eeu blok van 
13 woningen aau de l-jWorikslr.iat onder beheer van den 
bouwkundige .1. Woldendorp: ingek. 8 bilj.. als: 
\ . Pastoor, te Stedum, ƒ 3(1.512 

J. H. Pott, l idem l 35.733 
.1. Zeldenrust, - Warfum, - 35.647 
B. de Jong. » Umningen, » 35,350 
A. .1. Ik-iuiingu. » Bedum, l 35.300 
II. .lansen, » Groningen, • 34.212 
V. Roders, l idem, 1 33,052 
T. de BOOr, I Kiel, 1 33,285 
gegund aau F. Roders. 

Illlveraum, 11 April: lo. bet Imuwen vau 2 openbare 
scholen: perc. t perc. 2 massa 

noorder- Neuweg 
eind 

I. vau Halteren. Amstenlam. f 25.420 ƒ 25,420 ƒ 50.000 
T. W. van Vloten, Utrecht, 4'J.44'J 
II. Kieviet. Haarlem, 48.800 
J. K. Bruitdel. Hilversum. 23,528 23.278 46,320 
J. C. T. Zwc-saanlt. idem. 23.348 23.088 46,900 
P. Itriiguian. Alkmaar. 2..000 25.000 45.MK) 
K. van Klaarwater, [litssum. 45.400 
(i. Majoor, idem. 44,500 
.1. N. Swaa.i. Hilversum, 44.400 
A. Keei-s. idem. 44,200 
l l . Hoekstra, la-eiiwanlen. 22,100 22.200 48.000 
P. Aiidriess,-n, Hilversum, 22,300 22,100 43.800 
N. van VeerSSSU, idem. 21,000 21,800 43,450 
C A. V. d. Brand, Arnhem. 21.150 20.UO0 42.000 
I). Taiiuninga. Amsh-nlain. 41,000 
II. vau Scha.I.-wijk, Soest. 10,806 20.467 40.357 
11. A. van Schadewijk. Hilversum. 10.870 20.437 40.307 
F. Raadsl r. idem. 20.280 l«,i»54 
II. r . Klokke, idem, 10,808 20.250 40,000 
W. Swaun. idem, 10.80H 20.250 40.000 
gegund aan W. Swaun voor ƒ 40.000. 

2». bet maken van grintwegen aan den Tmm|iciiberg, 
aldaar: iugek. 8 bilj.. als: 
T. de Uroot te Giesendam, /' 3824 
A. de limit. 1 huwsardcht, » 2078 
A Keert, » Hilvorsum. 1 20fi0 
M. Lak.-vcl.l. • Utrecht, 1 21)56 
J. de Jong Az. Jr.. - Amerstal. I 2730 
L. van Putten, " Hilversum, • 2720 
J. Fiihren. » idem - Z»80 
I'. Zaneii llz... " Aiiiuierstol. 25i-8 
gegund. 

Middelburg, 11 April: de levering van 80.000 Quetiast-
keien le mort; minste inschr. waren Kloos en Van L1111-
hurgh. te Roth-rdaiu. ;i J 52.27 per lOOü stuks 

•udrwater, 11 Apri l : het af breken en wederopbouwen 
eeuer kerk voor de üud-bisschoppelyke Klerezie en wo
ning; iugek. II lulj.. als: 
C. Bal (.'/.., te Rotterdam, ƒ 18,275 
A. Langejan, l Kralingen. 1 17.600 
W. Ikikhoven, » Gouda. I 17,380 
11. Stelwagen, l RotU-nlam, 1 17.21*0 
0. Bodegtaveit, • Linschoten, • 17,100 
N. Konings. » Gouda, • 17.000 
.1. W. de Waal. I Oudewater, * 16.000 
U, Toornvliet, • Gouda, « 16,870 
u. v. d. Poll, « Oude water, .1 I6.8OO 
A. a i Schouten. » idem l 16,465 
H. Kerkhof, » idem 1 16,383 
II. Hogervoi-st. » idem » 16,0.7 
P. W. Hardenbol, » idem . 15,0dl 
J. an W. de Jong, I Gouda, I 14.020 
A. van Selms, . Woelden, 1 18.603 
gegund. 

Amnterdam, 11 April.- hel maken der ringdijken Uit 
drongiuukiiig vau het zuidelijk deel der Legincerplasscn; 
ingek. 5 bilj., als: 
A. S. Schaal'sma, te Harlingen, ƒ280.000 
L. A. van Haatten. Sliedrecht. » 210.1*00 
P. Langeveld, 1 Hanliuksveld. 1 170.00» 
L. Kalis. • Sliedrecht, 1 176,000 
W. A. Swets, • Hiinliiiksveld, 1 174.600 
gegund. 

l'treeht, 12 April: ln. het maken van eene kejbe-
strating 00 den tm-gangsweg naar het station Rosen-
daal, met bij behoorende werken; ingek. 5 bilj., als: 
W. F. Wegers. Ui Tilburg. ƒ 6540 
W. BoOWSnS, * Breda, l 6347 
(t. W. Metser*, I Ginneken. * tv i , 
0. Goedhart, • Imrdn-cht • 5500 
A. Davervcl.lt, » Wouw, • 5474 

2o. het leggen der tweede s|nmrbuati tusschen de sta
tions Heleiiuvecn en Kindhoven, bet wijzigen en uitbreiden 
van sporen en wissels ten behoeve van den spoorweg Maas
tricht—Hunde; ingek. 12 bilj., als: 
L. van GeeL te uoktrop, ƒ 170.000 
J. W. v. d. PutU-ii, 1 Helmoiid, 1 166,467 
.1. Boshouwers, - Stratum eu 

f, iioshouwets, 1 Utrecht, I 166,000 
A Willaert. I Bokstel, l 160.000 
W, F. Wegers. 1 Tilburg, • 140.300 
J. van Oijen, • Nijmegen, » 147,470 
0 \ . van Hutteui. 1 Sh.Hlreclit en 

U. Go.ilhart, l Donlmht. • 145,500 
j . A. v. d. Barden Wa, i Bokstsl, i I42,0f4 
It \ Wiegerink, • GnM-nloo. 138,800 
L Mol. 1 Bedel; » 138,000 
Th. VsvtaaVStt, I Deventer, * 127,000 
J. Rillen, I Grave, • 110,000 

Leeuwarden, IZ April: lo. hd 3jang oudfs-rboud van 
de Rijks-haven- en zeewerken te Harlingen, in 2 perc: 
minst** iuschr. vvaniti: [u-re. 1. D. Volker, te Dordrecht, 
vimr ƒ26,860; pSrC, Z, A. S. Schaafsma, te Harlingen, 
voor ƒ1568. 

2o. het herstellen van een gedeelte van het oostelijke 
kanaaltmonl der nieuwe Muiiiiikezijlsterrgt; minste in
schrijver was J. A. van tier Werll. tellokkiim. voor ƒ 2430. 

Arnhem. 12 April: het afbreken van een huis op de 
Beekstraat en daarvoor in plaats Imuwen van een pakhuis, 
onder Mioci- vau den bouwkundige J. Kossjnk; ingek. 0 
bifc,als: 

P. Mullaar.lt, ƒ 4574 
Krugiiian, 1 4100 
Putman, » 4130 
A. Wenting, * M M 
T. Tubbing, 1 3700 
J. v. d. Staaij, - • 3560 
B. Bolder, . 3444 
W. A. R. Kok, 1 3273 
C. Ageling, , 3102 
gegund. 

Leeuwarden, 12 April : het maken van SOU vleugel-
gebouw enz. voor uitbreiding aan de bestaande stoom-
meelfabriek van K. Wgbrandi Jz,; iugek. 5 bilj., als: 
IL Keijzer Jz., te Leeuwarden, ƒ 21,012 
.1. Botteuia, 1 idem » 10,346 
A. J. v. i l . Meij, 1 Berlikum. 1 ltf.842 
J. J. brouwer, » Roonlahuizum. 1 18,600 
Rraaksmu \ Ruitenschild, 1 lavuwarden, * 17,763 

Retterdam, 13 Apri l : het Imuwen eener bewaarschool 
aau den Hofdijk; iugek. 0 bilj.. als: 
P. II. Tempelaar. te Rotterdam, J 43,803 
Van Kik en Looijmans, • idem l 30,700 
II. v. d BandO. » idem » 35,580 
IL IJigerw-aaid. , Kralingen, • 35,676 
C. J. van Tiisschenhi-oek. . Rotterdam, < 35,500 
VV. Zomieveldt » idem * 35.410 
P. G. Winters, * Kralingen, i 35,404 
A. v. i | . Spiegel, • Rotterdam, . 34,500 
W. 0. C. Hilkes. * idem i 33,280 

'a-Hage. 13 April: de herstellingen en vernieuwingen 
aan de werken tot WWhllltlllllll van d.-n waterweg van 
Rottenlam naar zoo aau den Hoek-van-Holland, met het 
onderhoud enz, tot 30 April >Z; minste iuschr. wa* ('. 
van der Plas, te Hardinksveld, voor ƒ 85.400 

sueek . 13 April: ln. het mak icr heif'uiideering 
enz. voor een nieuwen gashouder, onder beheer van den 
archiUvt A. Itreunisseu 1'roost; ingek. 8 bilj.. als: 
P. J. Nijdain. la Tjiiuuu.iruui. ƒ 7066 
l l . llocksti-a, Leeuwarden, i 6742 
P. F. Postma, i Woudsend, • 8116 
O. D. de Boer, » Omienhuizen, » 5088 
G. ('. Visser. • Mist. " 5030 
C. Faber eu Bijvoets, >. Sneek, » 5020 
F. Prins. , idem * 6887 
K. v. d, Schaaf, • Terhonie, » 5768 

2o. bet maken eu stellen eener ijzeren kuip met uf-
sluitput en gash lerstolp; ingekomen 2 biljetten, a l i : 
L. J. Knthoven en Co., te 's-llage, f 23.106 
M. v. d. Kuijl, - Slikkerveer, * 22,438 

Wlllemaeard . 13 April: lo. leidekkers-, timmer- en 
loodgietersw-erk aan lokalen op 's Rijks werf; minste in
schrijver was C IL Petera, te uithoorn, voor ƒ 4850. 

Amerereart. 13 April: lo. het éétijar £ onderhoud der 
kazenlegebouwen enz.; minste inschr. was .1. 11. Itoks. te 
Amersfoort, voor ƒ6140. 

So, idem der werken in de Urehbe-liuie eu iu de linie 
der Neder-Retiiwe; minste iuschr. was I', Viimmbotr, te 
Wijk-bij-Biiiti-sted.-, voor ƒ2588. 

Meppel, 13 April: bet houwen var, een pakhuis voor 
II. Kimlink Az.: ingek. 7 bilj.. als: 
J. Otten. te Meppel, / 850O. 
Donker en Bosch. •> idem i 8450. 
11. Timmer. , idem » 7400. 
A. Hazelaar, <> idem i 7400. 
.1. Ib-ssi-liugeu. * idem « 7137. 
R. Itriiintjos, i idem i 6780. 
J. Kiiiiniiik Az., n idem i 6665.40 

Zuidhorn . 13 April: het Imuwen van een schoolge
bouw, onder iH-heer van deu architect I). de Benter: in
gekomen 18 biljetten, als: 
W. v. d. Velde. te Drachten, ƒ 13.840. 
W. Kroos, „ Yeeuklooster, » 18,760. 
A. II. 'J'eniuga, • UrtMiU-gast, * 13,566. 
L. Kziuga. » Ternaanl, • 12,800. 
T. H. van Fijk. • Lippeiiliuizeii. • 12,645. 
A. Benninga. i Ik-diuu, i 12,550. 
G. Winter, i NiKtnlhoni, i 12,488. 
J. IL Pijnakker, i kollum, i 12,475. 
J. B. Pot, i Stedum, • 12,484. 
A. Wielsiua, i llarlingeii, i 12,400. 
M. Wicringa, • Keiiruiii, i 12.250. 
F. Schiere, Kottevalle. i 12,212. 
I). Kooi, I Zuidhorn, » 11.786.18 
S. Ü. v. d. Meer, » Drogeham, » 11,700. 
A. Pastoor, i Stedum. • 11.646. 
R. Hloemberg, i Rottevalle, • 11,477. 
J. J. (h)slerbol. II Kollum. • 11,350. 
G. Bui ii nga, • Zuidboni * 10,744. 
gegund. 

Ciranlngen. 14 April: het imuwen eener heeren behui
zing in het Zuiderpark, onder beheer van den architect 
N. AV. Lit ; ingekomen 12 hi!j., als: 
J . K. Wolrich. te Groningen, ƒ 24.000 
0. Meulink. • idem » 24,870 
K. Peters, * idem i 24.404 
II. Jansen. • idem » 24.222 
D. Dooijes, • idem i 24,100 
M. Mammen. I idem • 33,083 
J. Werkman, i idem i 23,883 
C. Mensiiiga, • idem i 23,21X1 
ll. Brhillwas, .. idem • 22,400 
E. Berketibosch, * idem - 22,400 
G. A. de Riiiu-r. • idem • 21.002 
H. v. d. Nap. 1 idem 1 21,560 
A. Schreuder, n Hoogezand, » 21.125 
gegund. 

Arnhem, 14 Ajiril: het omleggen van den Velperhui-
tensingel. dempen van deu vijver hij Musis Sacrum eu 
maken vau een brandput: iugek 7 bilj.. als: 
II. Heuvels te Arnhem. f 6600 
J. P. Welsing, ., idem * 5781 
W. M. NHsnes, i idem .i 5772 
M. P Vale. . idem • 4734 
A. W. LeiisinkJt ti. 11.v.d, Heijden, i idem i 4456 
U. II. A. Fibers. i idem - 4307 
1. de Haan. • idem * 4333 

Haageveen. 14 Apri l : het bouwen van een woonhuis 
aan de Mn-ek Be Huizen, rOOT Mr. L W. Klibjugc. onder 
lieheer van den aivliititt II. Hoi-gsma: ingckoiuen 3 lul-
jetteu, als : 

K. J. Kalt. te Urelerp. f 11,488 
A. J. Woltersom. i Koevenlen, 'n 10.800 
A. Nijhuis. • lloogeveen, » 0.250 
Raming . 9,440 

/utfeu . 14 April: het maken vau een winkelpui, win
kelkasten cu verdere verbouwing iu het huis vau lï. A. 
Oorsprong, onder beheer van den architect J . I'iterwijk 
Wz.; ingekomen 4 hilj., als: 
ü. J. Kerkmeger. te Zutfen, ƒ 2270 
I. Niilund. 1 idem 1 MM 
A. W. Welsink. I idem 
G. J. Knor. Ionian. » idem 

l U r d l n k a v d d , 14 April: bet leveren van een stoom, 
pompwerktiiig voor den |m|der Hardinksveld: minste inschr 
was de lirma Van Gwihem . Reallier \- to., te Ilrussel 
VOOT ƒ 13010; gegund. 

Arnhem, 15 April: h.-t egaliseeren en verhanlen van . 
den Bouli-vard enz.: minste inschr. waren A. W. Lensiuk 
SO G. II. v. d. Heijden, te Arnhem, VODr ƒ 418:). 

l l \ | { E S T E D f . \ G . 

- 21116 

Advertentién. 

AANBESTEDING. 
ED. O. A. F O L , Architect te Botterdam, 

vraagt vóór 25 dezer: Aanbiedingen voor het 
bouwen van 4 Hoerenhuizen aan tie BeUs-
kiule O. 2., Hoek Bergweg, te Botterdam, Teeke
ningen en bestekkeu te verkrijgen 11 f\i per stel. 

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-
iiieente AMSTERDAM, zullen op Maandag den 
25 April 1881, te 12 uren des middags, op het 
Raadhuis in het Openbaar en bij enkele inschrijving 
dnen aanbesteden: 

Het verrichten van Baggerwerken 
in Grachten, Slooten en Balkhavena 
binnen de Gemeente. gedurende het 
jaar 1881. 

De voorvraarden deser aanbesteding ttyn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij tier Gemeente, tegen be
taling van ƒ 0 . 2 0 . 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden op 
het Bureau der Stadsreiniging op de O. Z. Voor
burgwal N " . 209 . tusschen 10 en 12 uur tics voor
middags. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

18 April 1881. Be Secretaris, 
DE N E U F V I L L E . 

hij inschrijving, 

n buitendienst gestelde Vuurmonden* Kogels, 
gegoten en geslagen Uzer en Geweren, 

De O N T V A N l i E R I . K R R E G I S T R A T I E E N DO-
MEl.NKN T E BORDBECtlT, zal op Dingsdag den 
10 .Wei 1KS1 en zon noodig op de volgende dagen, 
ties voormiddags telkens ten 10 ure, in het Kofhj-
huis Koophandel en Zeevaart, op de (Imenuiarkt 
te Dordrecht, in het openbaar hij inschrijving, in 
,"»:» kavelingen verkoopen: 

Kanonnen, Mortieren, Kogels. Kartetsen, 
Granaten. Granaatkartetsen, oud gegoten 
Uzer. oud geslagen Uzer. Brons. Koper, 
Staal. Zink, Zinkasch en Loodasch, Mor-
tierstoelen, Vervoerramen en Raderen dei 
artillerie 5 5 0 G l a d l 0 0 p 3 - g e w e r e n en defect ge
goten en geslagen S p o o r w o g m a t e r i e e l . voorhan
den op verschillende plaatsen des Rijks. 

De volgende massa's zullen wonlen oangeboden: 
I ' massa. A l de Kanonnen en Mortieren zwaar 

300004 K O . 
2' i A i tie Kogels mar 2 8 1 3 2 2 » K O . 
»• » A l de Kartetsen zwaar 350988 K G . 
1' » A l de Granaten, de Granaatkartetsen 

en het oud gegoten Uzer tier artillerie 
iwaar 734910 K G . 

5* i Al het geslagen Uzer cn dc samen
gestelde voorwerpen der artillerie, het 
Brons, Koper, Staal , Zink, Zinkasch 
en Loodasch, zwaai 179887 K G . 

6* » De undermassa's 1—4. • 
7' n Be ondennassa 5 en het Spoorweg-

inaterieel (samen 202052 K G . ) 
en 8* » Be om Ier massa's I—5 en het Spoor-

wegmaterieeï. 
De Catalogus , lie vuttende de iHwcluijving en de 

voorwaarden, is tegen f 0.20 verkrijgbaar door tus
schenkomst vun eiken Ontvanger der Registratie en 
Domeinen. 

"HAARLEMMERMEER. 
D I J K G R A A F E N H E E M R A D E N V A N H E N HAAR-

EEMMhllMEEBDOLDER zullen op Vrijdag 22 
April, ties namiddags ten één ure, ter Secretarie 
van den polder op den Jansweg te Haarlem, in het 
openbaar eu bij enkele inschrijving aanbesteden: 

a. het verdiepen van eenige vakken 
der poldertochten. 

b. het bouwen van een nieuwe houten 
draaibrug over de polderringvaart 
nabij d e Vijfhuizen. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage pronts verkrijgbaar ter Secretarie des Bolders, 
en liggen op de gebruikelijke plaat-en ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofdopzig-
ter te Haarlem, en bij de betrokken opzigtein iu 
tien pokter. 

Aanwijzing iu loco voor het werk sub b genoemd 
zal plaats heblien op Dinsdag 19 April, 's morgens 
ten elf ure. 

H A A R L E M , l l April 1881. 
Dijkgraaf en Heemraden voornoemd: 

.1. W. M . V A N H E P O L L . Dijkgraaf. 
J . C. V A N DB B L O O Q U E R L I , Secretaris. 

Ministerie van Financiën. 
Afdeeling Registratie. 

AANBESTEDING. 
Op Dingsdag, 28 April 1881, des middags teu 

12 ure, z a l , onder nadere goedkeuring van den 
Minister van Financien, aan het gebouw van boven
genoemd Departement, worden aanbesteed: 

Het oprigten van een gebouw bestemd 
voor kantoren van de Hypotheken 
en het Kadaster benevens woning 
voor den Concierge, te Groningen. 

Deze nan luwte, ling zal geschieden bij enkele in
schrijving, volgens § 441 tier A . V. 

Het bestek, no. 5 9 , ligt ter lezing aan het gebouw 
van het Departement van Financiën, aan dat van 
het Provinciaal Bestuur van Gmning te Groningen, 
en is voorts op franco aanvrage, tegen beiuling der 
kosten, te bekomen bij deu boekbandelaar M. N U -
HO F F , Nobetstraat no. 18 te 'e Gravenhage, eu 
door rijne tusschenkomst in de voornaamste gemeen
ten des Rijks. 

Op Donderdag, 21 April 1881 , des vocrmkiiagS 
ten 11 ure, zal tie noodige aanwijzing op de plaats 
gedaan wonlen; nadere inlichtingen verstrekt de 
Bouwkundige voorde LandsgeUiiiwen te 's Gravenhage. 

's Gravenhage, 30 Mnnrt 1881. 
Voor den Monster, 

Ds Secretaris Generaal, 
B A R T S T R A , 
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D E O P M E R K E R - Zaterdag 10 April 1881. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den gemeenschappelijken 

dienst .) 
Op Dinsdag den 2 ( i " e n Apri l 1881 , des namid

dags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der Maat
schappij lot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n». 284. 
Het onderhouden van- en het doen 

van eenige herstellingen aan de ge
bouwen, kunstwerken, inrichtingenen 
verdere werken. met uitzondering der 
Wissels en Sporen, behoorende tot het 
gemeenschappelijk station Boxtel. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens art. 10 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 8*" Apr i l 1881 ter le
zing aan het Centraalbureau hij do Moreelsche Laan 
eu aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te 
'* llertogenhosch, en is op franco aanvraag aau 
genoemd Ccntralbureau (aid. Weg en Werken) te 
bekomen tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraal
bureau en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
1 0 d " Apr i l 1881, tb-s voormiddags ten 11 ure. 

Utrecht, den 8"*" Apri l 1881. 

B U R G E M E E S T E R I N W E T H O U D E R S der gemeen te 
UTRECHT zijn voornemens, op Zaterdag deu 30 April 
1 8 8 1 , des namiddags ten twee ure, ten Stad huize 
in het openbaar aan te besteden : 

De levering van 1 7 5 . 0 0 0 hectoliter 
Engelsche gaskolen ten behoeve der 
Stedelijke Gasfabriek in 1881. 

De voorwaarden dezer aanbesteding liggen ter 
inzage ter Secretarie (sfdeeling Eiuantien) op werk
dagen vun des voormiddags 10 tot des namiddags 
2 ure, en zijn aldaar alsmede bij de boekhandelaren 
J. G . V A N T E R V E E N E S Z O O N , tegen betaling 
van 20 cents per Exemplaar, iu druk verkrijgbaar 
gesteld. 

Utrecht, 8 Apr i l 1881. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

D E W A T T E V I L L E . 

LOUIS NAGEL & Ga, A nhem. 
Agenten voor 

Hilger's verzinkt ijzeren Dakpannen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Door het Restuur van bet Park Tivoi.1 tc Utrecht 

zal op Zaterdag SS Apr i l , des namiddags ten 3 uur, 
worden aanbesteed: 

Het leveren en stellen van een IJZE
R E N HEK met alle toebehooren om 
de voormalige Buiten-Sociëteit al
daar. 

Bestek eu teekening liggen in voornoemd Park ter 
inzage. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Architect N I E U W E N H U I S , tc Utrecht. 

Het Restuur voornoemd, 
Mr. V. A . L . A . Baron V A N I T T E R S L M , 

Voorzitter. 
Mr. L . V A N L I E R , 

Secretaris, 

Maatschappij tot Kxploitatie vaii 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
Op Dinsdag deu 2 G M f n April 1881, des na

middags ten 2 ure, aau het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van 8taatsspooi'wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 285. 
Het ophoogen van een gedeelte van 

het gemeenschappelijk station Rotter
dam (D. P.) met bijbehoorende werken 

De bestetling geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 18 van bet Bestek. 

Met Bestek ligt vau den 9*" Apri l 1881 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau van den Seclie-Ingenieur te Rot' 
terdam, en is op franco san vraag uun genoemd 
Centraalbureau (aid. Weg en Werken) te bekomen 
tegen betaling van ƒ1,30. 

Inlichtingen worden gegeven uan het Centraal
bureau en door den Sectie Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden op 
den 1 0 d f n Apri l 1 8 8 1 , des voormiddags ten 11 ure. 

Utrecht, den 8-' c" Apri l 1881. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

A M S T E R D A M 
Heiturf) X". .% 

II I I IJ I I I I I IJ HM 
Natuurt. Asphalt van: 

V A L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

lii'roinpriiiii'i'rili' AsphalUn-ïen rn ililo Oorsrlivlnomi. 
Werken in Asphall-.Masiiek voor TrnIKiirs. Skalius-llinks. Sloiilvloeren, Kelders, 
hull- en kegelbanen, Winkel- eu Manazijnvloeren, liausen. Veranda's, Brug- en 

Dakbeilekkinsi'ii. Ileton-Funtleeringen, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk. Vochtwerend, Oiitloonlrliiidmar. Qeraaswereai. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen euz. gelieve men skdi te adresseeren 

nu het Kantoor der fabriek, Beltweg 8 , Amsterdam. He Directeur 
W. PATON WALSH. 

Specialiteit 
V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten. Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Ceëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond le .ér n hem met Mliplotttti Sen Uriiiiil. 

APPELBLOESEM KOODE, OELE, BLAUWE, HAKDORAUWE en GRIJZE KLEURENHOIJUENDE METSELSTEEN KN. PRO-
FILSTEENEN in alle geweuschte PROFIELEN, PARKETVLOEREN, RIOLEN , BUIZEN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke by rlen bouw van Huizen. Kerken enz. gewuonljjk van «teen wonlen aangewend, iu K I V S T -
Z A \ l » « . T i : i : \ en ook in P O B T I i A X U - C K J I K X T . 

Groothandel iu le qualiteit PORTLAND-CEMENT merk . S T E U N " van Tomptii, G R A W I T Z S C. te Stettin; K X I U H T , B K V A X & Simon's enz. 

Aann emers-Materialen 
t e K O O P . 

4 Heimachines. Systeem M O R R I S S O N met of 
zonder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkoeten. 
Heimachines voor Hol l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. '2"> 

M 1 water per minuut (.( a 4 M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen 
Ankers, Kettingen. Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden. te bevragen bij 

L . J . Tan den S T E E N H O V E N , &. Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam, 

] V T " . 2 9 4 . 
DERDE OPENBARE VERKOOPING 

V A N 

G E S L E C H T E VESTINGGRO\ l)EN 
te Groningen. 

Dc O N T V A X I I E H der H K t l l S T R A T I E 
ea D O M E I N E N te UtltiSlSüES'zal, op 

Maandag den 25=ton April 1881, 
des avonds te 7 uur precies, ten huize van J. HUI
Z I N G A , in het kolïijhuis HE US IE Xe Groningen, 
eu teu overstaan vun den nldaar resideroiiden Nota-
r i l Mr . N . V A N H A S S E L T , iu het openbaar, b i j 
O p b o d , i.'«ipeii: 

4 PERCEELEN GESLECHTEN VESTINGGRONO 
aan het Meciepleiii cn den Zuidersingel, en twee 
dito p e r c e e l e n aan de Uostei havenstraat, alles 
breeder omechreven bij biljetten en catalogus en op 
het terrein uitgehukctul. 

i)e C A T A L O G U S , («vattende de vooi waarden van 
verkoop, de beschrijving eu de kaart der i^rceelen, 
ïs van 'J Apr i l 1*81 ul voor ƒ 0 . 2 5 verkrijgbaar 

bij den O N T V A N G E R voornoemd, die de verlangde 
nadere inlichtingen verstrekt. 

A A N W I J S , voor zooveel noodig, zal gegeven wor
den op Z A T U R D A G '2'i en M A A N D A G '25 Apr i l 
1 8 8 1 , des morgeus te Ü uur, aan den uitgang bij 
de voormalige Heerepoort eu te lü uur uan de Li jn-
baaiistï-aat. 

GEWIJZIGDE H0UTBEREID1NG. 
[HexparJHf/ ruit houten*] 

P A L E N kunnen thans, desvetkiezende, bereid 
worden over aan te geven gedeelten harer lengte te 
Eijenoard op de fabriek tot huutberciding van den 
Heer ('. MUIANDOLLE, uabij de Gasfabriek aldaar. 

B. HOLSKOElt, te Arnhem." 
Z i l v e r e n H Y i l n i l l r v o o r W i i i n -

IMtN-liintruiiK'nten. 
I f t f B . Iloogtste oiiderNetieidliiff v o o r W « -

terpopi- est Mookuiet ' t - InMtrumentei i . 
Voorts • E Q U E R R E S , B A K K N S , MKKTKKTTIN-

OEN, PASSERDOOZEN, enz. enz. 

I PARKETVLOEREN, 
S VILLEROY 8. BOCH. METTLACH 
3 BOCH Frèrcs. MAIBEUGE 
S HUNTON. HOUINS & C".. STOKE 
^ bg lie \ ' • t a p n M r i f w , CU 11. [" t. mnli r-: 
V D E U n * ©•., Ilaritigiliel 7. IMIerilm, 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROGIER 28. 

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

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

FABRIEK DE IIIILÜMJSCIIE IJSSEL 
D E J O V 4 . l l & C ° . 

Clviel-lngenleurs te Oudewater, 
leveren ea vervnaiiligon in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolcns in hottt- of 
ijzercoastrnrtie, volgens eigen systeem, geschikt vota- elke diepte en opbrengst vaa 150 tot '2000 M 3 per 
werkdag. en verder Stoomwerktuigen, K e t e l . , Dri j fwerken , Locomobielen , Heimachines . 
•teen- en Tegel vormmachine. IJzeren K i p - en Biu j> construct len enz. Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening Tan den Staat). 

Op Donderdag den 28"™ Apri l 1 8 8 1 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der 
Maalschuppij tot Exploitatie vuu Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n«. 280. 
Het verplaatsen, wijzigen en uitbrei

den van de goederenloods voor de 
Staatsspoorwegen op station Venlo. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens jj ;,7 vun het Bestek. 

Het bestek ligt van den 11 «ten Apt i l 1881 ter 
lezing aan het (Vntraalhureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te 
Venlo, cn is op franco aanvraag san genoemd 

Cent raai bureau (ufd. Weg en Werken) te bekomen 
tegen betaling van / 1.20. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Centraalbureau 
en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein ml geschieden op den 
iu4«ii Apr i l 1 8 8 1 , des voormiddags ten 11 ure. 

Utrecht, den 9<« Apr i l 1881. 

IMozaik T e g e l s v o o r M o e t 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 , CORRI
DORS, W A R A N D A ' S , enz., alsmede H E K L E E D I N G 
van M U R E N , T E G E L S voor D l . O K M I I A K K E N en 
P A N E E L W E R K euz. 

Uitsluitend Agentschap vau Maw £ C°. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. «T. OOR, 
F i r m a A X T . O K W I L D , 

Scheepmakershaven N*. 02 en Jufferstraat .V ' . 50. 

R O T T E R D A M . 

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

de Hollandsche In in. 
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 bekende typen 

en reparation nun l.«iaaiidc K K T K I . S worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Vli>-, ' l l l« ' . ' l l I ><>]><>! 
D n 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

M i l « C U E FEItiMKS. HlWhïlIJk. 
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D A R W I N I S M K E N S C H O O N H E I D S L E E R . 
Letourneau beweerde onlangs iu zijn Sociologie, 

dat op geen gebied zooveel onzin wordt uitgekraamd 
als op dat van de kunst. Veniun-ilelijk «*l dit eu
vel verbeteren SOOT de kunst wijsgeerig en weten
schappelijk t« beschouwen; en teneinde iets te doen 
in de goede richting, zal ik een en ander mcdedeelen 
uit het opstel: Darwinisme und Acsthetik van F . 
von Feldegg, geplaatst in een dei jongste afleverin
gen van het Duitsche tijdschrift Kosmos, dat in 
monistiöchen geest de wereld be-tudeert. 

Ik stel mij echter niet verantvroordenjk voor de 
soms vrij duistere stellingen van Von Feldegg, maar 
wensch meer de aandacht te vestigen op Semper's 
denkbeelden. De schrijver V. F. schijnt te ingeno
men met Schopenhauer. Tot waarschuwing voor 
dezen verkondiger vun de theorie van het Niet. die 
reeds droevige slacht oilers geleld beeft (men denke 
aau den dubbelen zelfmoord te Groningen), van de
zen subjectieven denker, die zijn metaphyuachjargon, 
zijn holle drooiueii «openharingen" noemde, verwijs 
ik naar WyroeboTs opstel: Les moderne* thcuncs 
du néant [Schopenhauer, Leopard!. Hartmann) 
in / . - ' Philosophic positive van Maarl jl. 

Vandaar worden de stollingen van Von Feldegg 
stilzwijgend voorbij gegaan en wonlt iu herinnering 
gebracht dat , slechts weinige tientallen van jaren ge
leden , in de geschiedenis v.m d** Natuur de groote 
leer van de transmutatie der diervormen een bealia-
-ende overwinning behaalde. Dit geschiedde. toen 
de machtige 1 PUI win op buur zijn genie richtte. Sedert 
verheft zich de afstammingsleer. zooul niet onbe
twist, toch oiiouel'totelijk, boven de puinhoo|»on der 
bijbelsch-teleologische naluurlx'schouvving. 

Er is nauwlijks eeu tiental jaren vervlogen sedert 
een dergelijke heerlijke overwinning van de monistische 
wereldopvatting Mian ld werd op een twet>de groot 
gebied van liet menschelijke welen, namelijk in de 
schoonheidsleer. Maar ditmaal geschiedde hel niet 
met evenveel geraas en ongehoord opzien als iu de 
natuurgeschiedenis, en tot heden wenl de polsslag der 
openbare meening weinig aangedaan door deze crisis in 
ons «esthetisch bewustzijn." Daarom beeft hel dan 
(Nik eigenlijk tie aandacht getrokken van zeer weinigen, 
en deze weinigen hadden bovendien reilen lot zwij
gen dat in de esthetica onzer dagen een geheel 
gelijksoortige ommekeer beeft plaats gegrepen. In 
Gottfried Seiii|ier, die, belaas, reeds heengegaan is, 
stond een hervormer op, die in vide opzichten een 
denker en genie was gidijk Darwin. Zyngrool werk 

Der Stil, en niet minder zijn lüefal gescbrifi Die vier 
Elemente der Haukunsf. zijn voor de lieelilende kunst, 
wat Durwin's Origin af species voor de uun pholo-

j-ie wus. Want Seiti|ier, de Darwin vau <le esthe
tische leer der vormen, sttdde voor de beeldende 
kunsten als beginsel: nlie gewerbliche Verarbeitung 
des Stoffes im Dienste der Zweekm&siigkeit": Iu 
de plaats der vroegere vau buiten ondernomen on
derzoekingen omtrent stijl en schoonheid, geeft Sem
per eene met de inwendige factoren (stof en doel) re-
kening houdende, .ja, aau hunne wetten rechtstreeks 
ontleend- wij/e vun beschouwing, Iu dezen zin is 
voor hem de urbied van Ouatremêre de (Jtiincy over 
den olviiipischen Jupiter »von hóehster Be.leutung", 
ge.'ijk hij zegt [Der stil, *J' Aufl., handl, Seitc 
1071, ibesonders auch wegen der praktischen Ten
dens, vvonacb ons die Form nicht alsfertiqes nseh 
der Scbiile aesthelischer Idealilal gleichsam vorgerit-
ten wint, sondern das Vei-standis/. der K unstlöiui und 
holten Idee, welche in ibr lebt, uns nulgebt, wab-
rend beides als unzei trennlich von dein Sloffe mul 

von der technisehen Ausführung behandelt, und 
gessigt wird, wie sïch helleuiseher 'leist ebsninder 
freieslen lleberischuiig beider, sowie in der alten 
geheiligteu Ueberlieferung kundgiebt." 

Met deze Invoering van het »stoflblgkeN en het 
•doelmatige", uls esthetische fatoren, in de kunst, 
is tevens een geheel nieuwe, immanente maatstaf 
voor deze gewonnen, en daarmede in de esthetica 
dezelfde verandering gekomen, die de natuurwe
tenschap doorleefde Zij ging van het kanstSBSSrs-
stelsel tot het natuui-stelsel over. Itij Semper, ge
lijk bg Darwin , vloeien de soorten uit elkander 
voort, namelijk de soorten der kunstvormen, op den 
grondslag van de iu historische volgorde ontledende 
afwisselingen lau de bouwstof, eu dus zich aanslui
tende bij de technische bearbeiding van de heerschende 
bouwstof. Elke volgende vorm ontleent daarbij iet-s 
aan de voorafgaande ^overerving", maar tevens ont
wikkelt zitdi elke nieuwe vorm op zijne wijze oor
spronkelijk en vau al de vroegere onderscheiden, 
naai' den IHSStStsf der veisebeideiiheid van de aan 
dsn vorm ten grondslag liggende stof: "assimilatie" 
(An passu ng) De beteekenis van dit verschijnsel Voor 
de geschiede II is van den stijl is gemakkelijk te door
zien, want. zegt Semper (Der Stil, I. Hand, S. 
218): * leder stoff bedingt seine besondere Art des 

bilditerischen Darstellcns duivït die Eigenschaften, 

(1) Teleologie is de bofcDnataurkundigr leer vuu de cente 
uorzakeu der dingen. 'SST. 

Deun lie lind «lie Zuuftler uud Leute voui ,^e*tbe-
titchea (o-uer In " 

die ihn vou andeivu Stollen unterschieden und eiue 
ihm angelmrige Technik .Ier [tehundlung erheischen. 
1st nnn ein hunst.-iotiv diuvb irgeiul e:ne stoftlicbe 
Ikdiandlung hindnrehgefuhrt worden, so wird sein 
urspi unglicher Typus diuch sic modifizirt worden 
sein, gleichsam eine bestimmte Fnrbnng erhalten 
habeu; der Typus siidit nicht, mehr auf seiner pri
mareu Entwtcklungsstufc, sondern eine mehr oder 
minder ausgespiochetie Metamorphose ist mit ihm 
vorgegangen. Geht uun das Moliv aus dieser sekun-
duren oder nach liusiunileii uuch mtdu liudi graduii -
ten Umbi Idung ei uen Stidfvv«H-bs*d ein, dann wird das 
sich ilataus (n'slaltetiileein gemisehtes Resultat sein, 
das den Urtgpus und alle Stufen seiner Umliit-
dung, die der letz'.eu Oestaltung vorungingen, in 
dieser ausspricht." 

Volgens SeinjHir neemt in de volgreeks der kunsten 
de weefkunst onbetwistbaar de eerste plaats in; a:in 
haar, als aan de oudst»', ontleenen alle overige 
kunsten zekere typen, waarvan zij dan, in overoeo* 
stemming met baar bouwstof en baar techniek, partij 
trekken. Ja , zelfs de bouwkunst is van de oude 
kunst der nwaudberciding", dus van de textrie, af
hankelijk, en iu <lit opzicht is bel niet vun belang 
ontbloot, waar te nemen «welke overgangen de 
bouwkunst, eu met haar de beeldende kunst, alge 
meen beschouwd, doorliep iu het partijtrekken vau 
de stoffen." 

Ook kunnen wij uit Seni|»er's scherpzinnige aan
wijzingen zien, hoe, naar gelang van de afwisseling 
in bouwstof eu op giond vun de bij elke bouwstof 
passende bewerking, maar ook auu de hand vun lurt 
zoo gewichtige bcklccdingsliegiuscl, de vormen, u->k 
die tier bouwkunst, alleugskens veranderden. en alzoo 
de geschiedenis van de techniek eu van de uitvin
dingen uiel tlie van den stijl ten nauwste samenhangt. 
Wij kunnen hier de uitvoerig,' en lijn-ges|»ontien 
besehonwingen vun Semper over dit onderwerp niet 
herhalen, muur moeten naar het werk zelf verwijzen. 
"Auch dus Maiuiorbilii der Hellenen, sowie die Steili-
skulptur «ter Fgypter, tragi noch Ziige von tier alten 
Hohlkorper- und Dek leid uiigslech nik , und dureb diese 
Stilverwandscbat't erklarl sich manches Uigeiitbunili-
che, was der antiken Sieiubiltluerci imgehort. Wir 
verstellen sie erst, weini wir ihre Deszenden: durch 
alle Gnide bis zum Urtypus vcrfolgen." (Der Stil, 
Rand | , 8. -m) 

Men begrijpt, dut Semper's theorieën in een vij
andige verhouding moesten optreden tegen vroegere 
beweringen en gewoonten, en daarmede een scherpe 
tegenstelling vormden; zijn polemiek tegen de «/.nut
tige. g.*spteizte IIIKI aul Stelzen eiulierschreitendealtere 
knn-ileliie uud l'role.s^ireii-Aesilielik" herinnert tlau 

OOk levendig aau den strijd dei uunhungers\:\n Darwin's 
leer met hure tegenstanders, Met dezelfde kracht, 
waarmede Darwin's heldere, scherpzinnige en grondige 
uitlegging vau de odoehuaiigheid der Nutuur" de 
oude iiieeiungeii der teleologen vernietigde, trof ook 
Semper's aantooning vun de ufbaukelijkbeid slier 
kunstvormen vun de beide elementen: het stoffelijk-
doelmatige en het sgmludi'sch trad it ioneetc , de 
absolute schoonheidsleer. Wat Semper daardoor ge
wrocht beeft, zullen wij eerst recht beseffen, wanneer 
wij den overigens ook scherpziiinigeii Rottiger op zijn 
dwaalweg volgen, waarop bij ons voert in zijn werk 

Die Tektonik der Hellenen, dat tot Semper's Stil 
in verhouding staat als Cu vier* a spitsvondige uitlegging 
van het btjbelschc vertelseltje omtrent den berg 
Annul tot llaeckel's Saturliche Schupfungsge-
schichte. dus ongeveer als bet kunstmatige raderwerk 
der menschelijke bespiegeling tot het eenvoudige en 
gmotsche heerschen der Natuur. Deze zal echter 
wel tot baar recht komen, al moesten er ook nog 
eeuw* u vei loopen om h:iar te dtnui erkennen. 

Semper, zich ten volte bewust van het gewicht 
der leer omtrent de trapsgewijze ontwikkeling der 
kunstvormen voor een ernstige en vruchtbare schoon
heidsleer, hechtte dau ook veel gewicht aan hare 
grondlegging. Iu dezen zin merkt hij dan nok uit
drukkelijk op: »Ks liegt mirsehr damn, als Thalsuehe 
lest SU stellen, das/, das unnittelltare Vorbild oder 
Moti. des hellemschei) Suulenhaues nicht der holzerue 
Niltzlichkeitsbau ist , dasz dieser Saulenstil auch nicht 
wie Athene uus dein llutiple des Zeits, vollslundig 

fertig und gerustet aus der Steinkons.'ruktion 
hervorging (*), sondern, dasz er lange vorbereitet 
wurde dmch das wake , esiatiscne inkrnstlrts Deg-
ma {*), oder noch riehtlger durch das I'egina mit 
tubiitaren Elementen." (1, 40<S). 

Semper verzet zich dun ook zoo stellig mogelijk 
tegen de opvatting, als ware de uitkomst, het be
kronende werk derHelleensche kunst, detem|ielbouw, 
te beschouwen als de daad van een enkel, f;edenk-
waardig oogenblik vau hoogste kunstgevoel, als een 
generatio aequivoca ol generatio spontanea van 
de oude kunst. 

Wie deukt bierbij niet aan de overeenkomstige 
tegenstelling tusschen de oude scheppingsleer, volgens 

.3 (lelijk K. Bultiger meent. 
t ' j 1'etfnia. Ce tenue detjgne d'uiie inailière generale tuut 

ouvrajjt: de plaucbe» uaeubleei llosc, Dutton*, de far-
ekiotojfi*. (VIET. ) 

welke alle diersoorten als Urformen met een enkelen 
slag, gewapend en toegerust voor den strijd om hét 
aanzijn, geschapen werden, en de stellingen der af
stammingsleer.' 

Op eeu andere plaau zegt Semper: iDer Tempel 
oieibt immer ein Pegma, ein Oezimmer, sei er aus 
II»]/. oder aus Sleiu erbaut , sber ihre Kuiistfornien 
ha ben beide, der holzerue wie der steinerne Tem|iel, 
weder aus sich verhildet", noch von einander ent-
lehnt, sondern mit Pegmen gemein, die als Hausge 
rflte ('•) bereits viel friiher mit ihren eigenthümlichcn 
Kunslformen bekleiilct worden sind. Miese Typen 
erliihren iu dein monuiiientalen Geruste allerdings 
grosze Umwandlungeu , aber diese uur, insoweit 
der neue /weck. der neue Staff, vurnehmlich aber 
der tteu entstandene Gegensaiz zwischen dem l>e-
weglichen Hausrat mul dem nnbeweglicheri Ratte sie 
herheifUhieu und nothwemlig inachen, Aber die 
Kunstfonnen, mit denen man deu Hausrat umklei-
dele , ehe dit- monumentale Kunst sie nu hm, sintl 
ihrerseits el>etifalls nicht primitiv." Die vormen 
zijn samengesteld en in zekeren ^in ontleend, in zoo
verre namelijk als er een kunsttaal uit spreekt, die 
hare woordvorming grootendeels borgde van de oud
ste weefkunst, welker syntaxis of woordvoeging hier 

dezellde is uls in de steenbnkkei-kui:st [II, '200). 
Het spreekt vanzelf, dat een verschijning als die van 

Semper vuu grooten invloeit op zijn tijd moest zijn, muur 
om dien invloed in zijn Mille grootte te leeren kennen, 
zal men op een volgend gedacht moeten wachten. Want 
nu geldt nog te veel het gezug van twee oude scholen, 
tlie in haar richtingen wel lijnrecht tegenover elkander 
statui, muur in buur voornaam eu verwaand streven 
op ééne lijn met elkander kunnen worden gesteld. 
Zij hebben iets iu haar voordeel. zonder hetwelk in 
onzen theorelischen , verboekten tijd nu eenmaal niets 
gelukt, zelfs niet in de kunst, met name ettelijke, ge
leerde expsetoratÏM en historische citaten volgens 
welke tie aanhangei-s van de ssno richting de hoogste 
taak der heden daagse he kunst meenen te moeten zoe
ken iu bet bouwen vsn Giieksehe tempels — die der 

andere daarentegen in de vrome vernieuwing van 
Gothisehe domuien. Wie er bij deze archeologische 
grappen het slechtst afkomt, is natuurlijk onze tijd 
met zijn hoog-gestegen behoeften en zijn eigenaar
dige eist'lu'ii. Deze te vervullen, behoorde de eigen
lijke eu hoogste taak der bouwkundigen te zijn. l ie t 
is een vergeefsehe jHiging, een ongerijmd streven 
in onsen t i jd, in ons luchtgestel en onder onze 
menschen, de kunstvormen dei' oudheid in hun oor
spronkelijkheid aau te wenden en alzoo een uiige-
starren soort te willen doen herleven - - een poging 
die de Natuur, in bear ontwikkelingsgang, nimmer 
doel, en die de iu zijn streven dikwijls dwalende 
mensch ten slotte met mislukking betalen moet. 
Maar het is geen mindere verkeerdheid, als men 
aan de andere zijde beproeft de oude, eerwaardige 
gothiek uit haar graf op ie heffen en de reeds t"t 
den staat nin mummie overgegane met grooten op
hef o|>enlijk ten'oon te stellen. Men late toch uan 
elkeu tijd zijn recht, en bedenke, dut de mensch-
beid van onzen tijd geen domuien meer bouwen /al . 

A l de/e proefnemingen gelijken veelmeer op ar
cheologische sulletjes dan op archeologische werk
stukken; ZIJ komen veelmeer wjort uit een behoefte 
van den kunsthistoricus dan vun den kunstenaar, /.ij 
zijn een zeer slecht teeken vau de zelfstandigheid 
der ku..st van onzen tijd. (Alleen de schilderkunst 
maakt daarop een roemvolle uitsondering; zij heeft, 
hoe men ook over naaroordeclen moge, naar eigen 
•stijl' ). 

Ik kom nu lot de derde groep «Ier tegenwoordige 
bouwkundigen, namehjk de aanhangers van de Re
naissance, en ik ga gaarne tot hen over. want zij 
zullen zich het gemakkelijkst met Semper vei staan, 
eenvoudig omdat zij het meest nabij de waarheid 
staan. De houwkunst van de Renaissance is ook de 
bouwkunst van onzen l i jd , want zij is de architec-
tonische uitdrukking vau een beschaving , die de 
laatste proeve eener ulomvulteude oplos-ing van het 
vraagstuk der mcusrliheid is. 

Deze bes having echter was alles behalve, gelijk 
onze kathedeigeleenlen haar zoo gaarne afschil
deren, een vereeniging van llelleetisrh-Roineiuscho 
BO christelijk < lennuuusche beschaving . maar veel
meer een zoo iuuig mogelijke verbinding, ja ineen
smelting vun de meest uit een loo pende lielanjL-en van 
haren tijd sin der einen grossen und durch das voll-
endetste Feingefiihl gelaiiterden Idee der Wohlle-
bigkeif'. Zij west Kerk en Staat, kunst en we
ienschap v snuit haar middelpunt, den hoog lio-
srhaafden meuscli. zegevierend te beheeischeu. En 
dat is haar glans, haar grootheid (Goethe is voor 
uuj de zuiverste uitdrukking vun de/e idee). Zooi» 
tleze beschaving edel geducht , machtig en schitterend 
begonnen. maar tie kiem van den dood lag bij tie 
geboorte iu haar hart, want, evenals Semiiauiis, was 
zij de dochter vau een ongehoord*! icgcnstrijdighiud. 

('i Pegma. Dam uu aeiii rent rei nt cc tenue ilenignc mie 
machine theatrale qui servait a PféeSTleishlWgeSteSttSVUB) 
enfin, ce tenue ilésignait tlau» uur BUUSM tont a»rte <le 
inenblea cn uieuuiwrie, teU que tuiier, bult'et, bitiliutbtuuc 
etc. Bosc, t. i . pl. (VlH.j 

En zoo eindigde zij, gelijk deze: door verraad in 
het eigen land. 

Intusschen beeft onze tijd sinds lang de naleveteit 
der opvatting verloren, waarvan de dichter prijst, 
dat zij omtrent de dingen niet vraagt, waarom en 
waartoe ztj W M R U , maar eenvoudig zich daarmede 
vergenoegt. ' / " ' zij er zijn. Daarom is ook onze 
tijd niet tevreden met bet loutere gevoelsbewostzijn, 
dat hij rechtstreeks van de Renaissance afstamt, 
gelijk de kleinzoon van den grootvader, :il moge dat 
bewustzijn ook nog zoo luid eu duidelijk in den 
boezem klop|>eii, vvunt onze lijd is uu eenmaal even 
arm auu aanschouwelijk vermogen als rijk aan alge-
trokken geleerdheid. Maar het moet zoo zijn; de 
architectonische godachic «Ier Renaissance moet onze 
tijil zich eigen maken. Roe dit aan te vangen .' Op 
deze vnuig heeft juist Semper geantwoord, en tlat 
bij het deed , maakt zijn grootheid uil . 

Wij staan ann een begin vau bet begin, m.utr 
de eerste gedachte is uitgesproken, en baar meest 
algemeene uitdrukking i - bel nieuwere monisme. 

liet bovenstaande moge velen, wien Semper's werk 
vreemd bleef, opwekken lot kennisneming. 

Vlij nieuw mug de verhefling vau het gevoel door 
Vun Feldegg heeten. Hij herinnert ook nog aau bet 
woord van Schopenhauer, dat bel bewijs van waar
heid meestal kwam na de ontdekking van de waarheid, 
eu aan tie stelling: Les gratuits jtcnsèes i irnuent 
ilu coeur. Ieder beeft ook gelezen, wat koningin 
Ijutiise iu De Vorstenschool, op haar hart wijzende, 
tot haar moeder zegt: »Genie is daar!" Maar als 
het gevoel boven het verstand staat, staal dun ook 
niet de vrouw boven den »heer der schepping (" 
Deze vraag zul door de meeste uutuurvorschers wel 

ontkennend beantwoord worden. 

1 A p r i l , 1881. ¥ . 

ABATTOIRS. 
De stichting van abattoirs is in meesi alle groote 

sleden v a u Europa in vollen gang, en waar ze nog 
niet gebouwd zijn, bleef dit om tinancieele redenen 
achterwege of wel tengevolge vun een verzet van 
hen. die er gebruik van moeten maken, De uit
komsten iu andere plaatsen hebben bewezen, dat dit 
verzet meer ontstaat uit overdreven vrees voor on
gerief of schade, die men vermeende dat daaruit 
zouden vooi tspruiten , dau wel op goede gronden. 
De wetenschap heeft ook in dit opzicht bet hare toe
gebracht om dien vrees een equivalent ie geven; ïn 
een abattoir toch vindt elk vleeschhouwer gemakken, 
die ui eigen slachthuis niet aam-ei rollen en uiet ge
maakt kunnen worden. 

In de eerste pluals behoort hiertoe het bewaren 
van het geslachte vee ln ijslokulen (geen kelderst, 
aau het abattoir verbonden, en voorts de inrichting 
der slachtplaatsen, die bij particulieren dikwerf zeer 
primitief tui ongeschikt z i jn , bij gebrek aan beter 
lokaliteit of door den hoogen prijs, dien de aankoop 
van het benoodigde terrein vordert. Vooral in groote 
steden, waar de bouwgrond in de goed-gelegeu en 
bevolkte wijkte veel geld kost, doel dit bezwaar zich 
sterk gelden. 

Rij het stichten van eeu abattoir beeft men het 
in de baud, de verschillende gebouwen op de meest 
doelmatige wijze te groeiweren en iu te richten; 
er wordt gezorgd voor leidingen van gas en water, 
zoowel warm als koud, en voor geregelden afvoer 
vau de kostbare mettspeciën, die thans nutteloos 
wegvloeien, de riolen vervuilen en dikwerf door uit
waseming kwade gevolgen nu zich sleepen. Men 
vergete niet, dat door ach te loos he id in straten en 
achterbuurten veel vuil blijft liggen, dat tot ontbin
ding overgaat en deu voorbijganger hindert of wel 
iu slooten of grachten ("'rechtkomt, waanloor het 

gebruik vau du water schadelijk is v • mensch M 
dier; men is uiet deze nadeelen bekend, maar kan ze 
niet beletten. De plicht van het bestuur eener groote 
stad is, de slachterijen te concentreeren cn een wa
kend oog over den uivoer der mestspecien te hou
den, waardoor tot waarde kan worden gebracht wal 
nu verloten gaat, eu waarvan het gevolg is, dat het 
gebruik van hei abattoir zeer laug gesteld kan wor
den, als men lot doel heeft om alleen de kosten van 
rente en onderhoud le dekken. Om dit met een 
voorbeeld te bewijzen dient, dat de mestproductie aan 
het abattoir te Herlijn, op '200,000 centenaar ge
raamd , voor '20 penning (f0.1'2) |*er centenaar 
is verpacht, wat een bedrag van 40,000 mark of 
ongeveer ƒ '24,000 oplevert Opmerkelijk is het 
dal daar, waar een abattoir totstandkomt, ook 
uuat gedroogd bloed gevraagd word' , /elf» niet eene 
verbintenis van éen ii twee jaar, waaruit albumin 

leen algemeene naam voor luiveringitoflen) gefabri
ceerd woidt. Het gedroogde bloed, dat tegenwoordig 
met ƒ 1 1 . 2 0 per 100 kilo betaald wordt eu tloor 
specifiek gewicht zeer volumineus i s , kan met geen 
voordeel vei kregen worden, dan door dagelijks groote 
hoeveelheden warm vloeiend bloed op eenmaal tot 
de eerste grondstof te produeoeivn, waul 5 ii OttOO 
kilo droog bloed zijn noodig om 1'2 a lóOO kilo 
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albumin te verkrijgen, tlat eene waarde lieert van 
200 francs per 100 kilo. 

Hoewel bet aangevoerde ten bewijze strekt, dat 
het totstandkomen vun eene dergelijke inrichting 
zeer wenschelijk i s , moet hierbij niet uit het oog 
verloren worden, dut daardoor ook een betere con
trole kan worden uitgeoefend op het vleesch, dut 
in den handel en consuiutie gebracht wordt, daar de 
groote plaatsen, sinds de afschaffing der geiiieeule-
Ijjke accijnsen, geheel ojienliggen en de keuring 
van dit voedingsarlikel als het ware onmogelijk is. 

's-Hage . 0 Apri l 1881. 
II. J. V A N D l K A M U I , 

Hir. der 's-Grav. Vleesclibouwerij. 

Berichten en mededeelingen. 
B O I T E N L A N D. 

— Er zal in Augustus a. s. eene internationale 
tentoonstelling van kracht- en arbeidsinaehines voor 
handwerkers te Altotia plaats hebben. Het programma 
voor deze internationale tentoonstelling is bepaald 
als volgt: Afdeeling 1, Kracbtmachines, /u l iu de 
eerste klasse gaskruehliuachines, in de 2de klasse 
waterkracht-, in de 3de klasse stoom-, ïn de 4de 
klasse heetelucht-, in de 5de klasse dynamo-elec
trische kool waters tofmac bi nes en in de 6de klasse 
modellen en teekeningen van kracbtmachines lievatten. 
Atdeeling II , Wei-kmachii.es en werktuigen, bevat 
in de verschillende klassen: houtbewerkingsmachines 
voor schrijnwerkers, draaiers, timmerlieden enz.; ijzer-
bewerkingsmacbiues voor smeden, slotenmakers enz.; 
blikbewerkiiigsinacbines voor blik- en koperslagers, 
ketelsiiieiien enz.: werkmachines voor koper- en tin
gieters enz.; werkmachines voor horlogemakers, 
goudsmeden, gasfitters enz.; lederbewerkingsmachines. 
naaimachines; weefstoelen, en machines voor stoffen-
bereiders; spoel- en garemnachines; hennep-, braak-, 
hekel- en touwslager-machines; machines voor bot* 
dettfabtikanten en borstelmakers: verfwrijfmachincs; 
machines voor glasslij|-ers enz.; sleenbcweikingstna-
chines; machines voor molenaars, bakkers, conditois 
enz.; machines vooi boekdrukkers, litbografen, pho-
togrufen enz.; machines voor Imekbinders enz.; ma
chines voor sigarenfabrikanten ; machines voor slach
ters; machines voor ijsbereiding, mineraalwater enz.; 
machines ter vervaardiging van draadnagels, schroe
ven, naalden , nagels enz.; en vervoermiddelen , 
voorzoover deze voor de werkmachines dienstig zijn. 
Afdeeling III beval artikelen, welke door de ma
chines en werktuigen der Afdeelingen 1 en II ver
vaardigd worden en wel: houtwerken, ijzerwerken, 
koperslagei-swerken en gegoten artikelen, producten 
der textil-iudustrie, boekdrukkerij, l>oek binderij, por
tefeuille-artikelen enz . en allerhande voorwei pen. 
Afdeeling IV is bepaald roor machines en gereed-
schapjien voor de zuivelbereidingen melkerij: terwijl 
Afdeeling V de tentoonstelling van landbouwmachines 
bevat. Aan den titel "Internationaal" dezer tentoonstel* 
llng zal in groote mate beantwoord worden, want de 
onmiddellijke nabijheid van Hamburg, deze wereld-
handelstad, zal zeker ook alle buitenlandse be indus
trieelen in dit vak aansporen, hunne fabrikaten in 
te zenden en de Hamburger ex|H>iteurs vooi bet export 
naar alle plaatsen der wereld te bewegen. Hei eere-
voorzitterscbap dezer internationale tentoonstelling 
heeft Zijne Excellentie de Minister van Staat Von 
Hotticher aanvaard. 

— De heer E. Wullf, die gedut ende Semper's 
leven zweeg , heeft na zijn dood eenige grofheden 
op hem gedebiteerd in de AUgem, Bauseitung, tonder 
dat daarvoor eenige gegronde reden of aanleiding 
bestond. 

— De stad Loudon hoeft onkngB de overeenkomst 
met de Société générale d'élecfricité, omtrent de 
verlichting van de Tbooms-kaden , weder voor een 
jaar verlengd. Terwijl iu deu aanvang (1878) slechts 
twintig lampen geplaatst waren. branden er nu vijf
tig langs de kaden. De prijs bedroeg iu dat jaar 
ongeveer ;Jti cent in het uur en per lamp. maar is 
thans herleid tot 15 cent. Het gebezigde lampen-
stelsel is dat vuu Jablochkol! 

— De eleetrische verlichting aan het Herlijn* 
An halt-spoorwegstation te Herlijn eu aan het llamio-
versche station heeft als proef zeer voldaan ; eveneens 
de eleetrische verlichting van de Royal Albert Oochs 
te Londen door de gebroeders Siemens. 

—- In de wasscherij van Breuil en Ange worden 
door een machine van Gramme elf lampen van 
Hegnier bediend. De kosten zijn voor: 

de kolen der 11 lampen fr. 0.G5 
de kracht » 0.18 

0 83 
in 700 uren fr. 581.00 

80 gasvlammen kosten in 700nren 1000 tot 2508 fr 
Hij eleetrische verlichting moet nog , lot vergelij

king van de kosten, de schulddelging worden be
rekend. 

— Te Marseille weid een kistdam in het bassin 
opgetrokken in beton. Hij verkreeg een lengte 
van 1000.44 M . cn had een grootsten waterdruk 
van 7.8 M. hoogte te weerstaan- De teerling-iidioiid 
beton bedroeg 37,500 M 1 : door centrifugualpompen 
eu noiia's weiden uügepompt 810,000 M - \ Dedam 
hield zicli goed. 

— Door de opening vau het Suez-kanaal heeft 
de haven Koerrstsji, op de westkust van Voor-ludie, 
zeer in beteekenis gewonnen en werd zij daurom ver
beterd. Men bezigde een groot haggei vaartuig. De 
lengte van bet dek bedroeg 48.8 M . , de breedte 
18.3 M . Men kau daarmede iu het uur 300 ton* 
nen ophalen uit een diepte van 0.8 M . Venier 
/ijII er twee lichten vun 30.8 M lengte en 8.5 M . 
breedte, die elk 227 M \ materiaal kunnen bevat
ten. Door een klep ui den bodem der heaters heeft 
de lediging plaats 

- Op den loden Januari i s s i t ontspoorde op de 
lijn Olten—Dein, tusschen Lysssch en llindelbank, 
de locomotief van een sneltrein met de voorste drijfas, 
tengevolge van een rudhundbreuk. Het ongeluk liep 
teer gelukkig af. Uit de waarneming, dat de ma
chine van Engertb met binnenliggendecilinders 40 M . 
voor de plaats der ontsporing een opening van I-' 1 M. 
wijdte pa-seerde, zonder l a t de as zonk, wordt bet 

I gewicht van den door den booldingenieur Meyer 
\ voorgeslagen voorzorgsmaatregel erkend , op bruggen 

aan weerszijden der spoorstaven Fleektinge van 12 cM. 
| dikte te leggen , sterk genoeg, om een ontspoorde as 

te dragen. 
— Gewoonlijk wordt de duur van duurzaam ge

maakte vurenhouten bpoorwegliggers op tien tot zes
tien jaren gestekt, maar er komen ook voorbeelden 
van langeren duur voor. Op de Achter Pommersobe 
baan, die voorzien is van vurenhouten liggers, be
handeld met koper-vitriool, lagen na twintigjarige 
exploitatie nog 51% en liggen er nu , na twee-en-
twintigjarigeti dienst, nog 44"/,; voor het grootste 
gedeelte zijn zij nog zeer goed. Als oor/aken van 
zulk eeu langen duur worden opgegeven: gering ge
bruik van den bovenbouw (8 lot 10 treinen daagsj, 
flauwe helling der baan bij groote stralen van de 
bochten, goede afloop vau het water van het kiezel-
bed of den ballast, cn volledige bedekking van de 
liggers met kiezel; eindelijken voornamelijk de groo-
tere afmetingen der liggers dan die van tie tegen -
wootdig gebruikelijke. Deze afmetingen sloten het 
aanwenden van de jonge, nog niet ten volle ont
wikkelde boomstammen u i t , die veel spint en wei
nig hart hebben. 

— De ondervinding omtrent Amorikaausch timmer
hout, opgedaan bij den bouw van een kazerne " 
Berl i jn, was niet bijzonder gunstig. 

Het is onjuist, dat de delen vrij van knoesten 
zijn. Ue invoerende linna's laten er zich ook weinig 
aan gelegen zi jn, droog hout in tien handel te bren
gen eu waarborgen te geven. 

B I N N E N L A N D . 
'S-Gravenhage. Door deu Minister vun Water

staat zijn bij den aanleg van Staatsspoorwegen, 
benoemd: tot bouw- en werktuigkundige 3e klasse 
de heer W. P . II. de Hrui jnKops; tot opzichter der 
3e klasse de heeren Jhr. C. A . D. G. Everts, J . C . C . 
Meijer J r . , I'. J . vuu den Muijseuberg, J . P. L a i i -
nocs en J . vun de Li jke ; bevorderd tot bouw- en 
werktuigkundige 2e klasse de heeren M . van Ituth 
en A . J . van der Heijden; tot adjuuct-iiigeuieur de 
heeren C. Groll en II. G . Vers|ieijck ; tot hoofdop
zichter de heer A . J . Voruge; tot opzichter l e klasse 
de heeren I». van Stralen. E. Straalman, M . Hen-
s ta l t , A . J . C. Plaat, W. J . Brade, M . A. van 
Wadenoijen en J. Brouwer. 

— Uit Scheveningen is aan tien Minister vau 
Waterstaat eeu adres toegezonden tot ondersteuning 
der door de Hollandsche S(vonr wegmaai schappij aan
gevraagde concessie voor den aanleg vun een stoom
tram-verbinding voor passagiers en goederen, uitgaande 
vau haar station-Den Haag tot uau Zeerust, met 
verlenging gedurende den badtijd tot auu bel Badhuis, 
met eerbiedig verzoek, hel totstandkomen vau dezen 
stoomtram zoovee! mogelijk te bevorderen en te be
spoedigen. 

— De Gemeenteraad beeft het voorstel van Bur
gemeester t ' i i Wethouders tot gunning der concessie 
voor den aanleg en de exploitatie van nieuwe paar-
denspoor wegen (Bunkastmut —Holluudscli spoorstation) 
uan de Haagsche Tram way maatschappij , en niet aan 
de liriua Crans, met op één uu algemeene stemmen 
sangenonwn. 

Amsterdam. Het tet bekroning voorgedragen 
ontwerp, voor een gelmuw van de Maatschappij voor 
den Werkenden Stuud , ingezonden onder de ken
spreuk: D Waart gij vroeger bier gekomen . dan bud 
ik raad bij jou genomen" is niet, gelijk in het 
voorgaand)' nommer gemeld werd, vervaardigd door 
L. Heiser en P. J. Bekkers, maar door L . Beker 
en P. J. Bekkers. 

— Hel gedeelte Amslcribim-Dicuiei brug van den 
Gooischen stoomtramweg zul den lsleti Mei e. k. 
voor het publiek geo|>eud worden, 

Rotterdam De heer J . J . Mulder, te Amster
dam, is benoemd tot leeraar in de practische bouw*, 
kunde en bet rechtlijnig teekenen aan de Ambachts
school alhier. Voor deze betrekking hadden zich 
72 sollicitanten aangemeld. 

Utrecht. Het bestour der Nederiandsehe Ver
eeniging voor locale spoorwegen eu tramwegen heeft 
bekend gemaakt , dut het huishoudelijk reglement 
van het bestuur is vastgesteld en de begrooting ont
worpen, teneinde iu de eerstvolgende algemeene 
vergadering, in de maand Juni a. s. te Utrecht ie 
houden, 1>ehundeld te wonlen 

Het bestuur unudigt alle leden uil de ouderwer|ieti, 
welke zij op die vergadering zouden wenschen be
handeld tc zien, lichoorlijk toegelicht, vóór of op 
den I5deii Mei a. -. bij den secretaris, den I r 
Henri Boers te l 'trecht, in te zenden, opdat de 
punten van behandeling intijds vastgesteld en rond
gezonden kunnen worden. 

Leiden. Op de stoomtram lijn vun hier naar 
Katvvijkaan-Zee werd een proefrit gedaan tot Rijns
burg, die goed slaagde. De opening dezer lijn is 
op den 2dcn Mei vastgesteld. 

De dienst op de lijn Leiden — Haarlem zal in de 
eerste helft van Mei een aanvang nemen. 

Leeuwarden. De Raad besloot uan de vet-
oeniging Nijverheid, ter tegemoetkoming iu eeu 
eventueel tekort iu de kosten van den te houden 
wedstrijd op het gebied der nijverheid eu de daaraan 
verbonden tentoonstelling, een subsidie vai: hoogstens 
ƒ 1J00 toe te kennen. 

— Tot opzichter bij de gemeentewerken is be
noemd de heer T G. E. Anken , teekenaar l e klasse 
bij de Indische spoorwegen, thans te Ilreda. 

Workum. De Raad benoemde tot gemeente-
architect den heer Bogstra, van De Joure. 

— Wij vestigen de aandacht op het populair 
geïllustreerd maandschrift, dut sedert den aanvang 
van dit jaar op den vijftienden van elke maand wordt 
uitgegeven en den naam van: He Natuur diaagt. 
Dit tijdschrift is gewijd aan de natuurkundige we
tenschappen en hure toepussingeu, verschijnt bij den 
uitgever J . G . Brosse te Utrecht, eu wordt door 
Dr. A. vun Heimekelor eu Dr. N . van de W a l l , 
met medewerking van verschillende geleerden, gere
digeerd. Er zijn viei afleveringen uitgekomen, en 
zoowel tie inhoud uls bet kleed , waarin bel tijdschrift 
gestoken is, maken aanspraak op wauideering. De 
prijs bedraagt slechts ƒ 5 . 2 0 per jaar. 

i d i i k n i i d i L ' i n ü i M i van Annbested.nir.efi. 
Maandag, sa April. 

Amemreer l . te 11 ureu, door liet gemeontel>ost.: lo. 
bet Uitdiepen vau de Haven eu de Kort.-gr.icht; SO, verf
werken in bet raadhuis: 3o. vernieuwingen en mrfwerh 
in verschillende gebouwen der gemeente. 

Itil-tMird le I turen, door den aivhitect ('. Karssel : 
het houwen eener vlasserstelliug. 

'a-Hart*, te UIL uren, d - bet ministerie van water
staat en/,.: hel uitdiepen V U II gedeelte van den Holl. 
Usel. prav, Zuid-Holland. Raming ƒ 8840. 

lai». heile te [-J oren. in het ivstatir.ltiegelmuw op liet 
Volkspark : de vergi•noting van dit gelmuw. Aauw. le 
10 uren. 

H I ' I I T I I I I I I te tSunm, door burg. eu weth ,: bet bouwen 
van een schoollokaal met onderwijzer-, won ing, voor het 
L. ().. op grot id aangekocht van Corn. I-ekkei kerker .Du
in het beiied inde der gemeente, 

kSSSSSféMW . te 12 uren. door burg. en wetb.: hel 
verrichten van digger werken in grachten, slooten en 
balkhaveus binnen de gemeente, god. '81. 

Hur.lrei lil te 12 lllell. let -secretarie : het leveren v.lll 
1000 2000 M 3 rivierzand, v.mr deu dienst der gemeente 
'81/'82. 

Kampen, te I uur, door het gemeentebest.: lo. het 
herstellen van 2 brugjes op de Mandjes waard ; 2n. bet 
herstellen van stormschade. 

Vleilwalda. te :t uren, hij A. II. Kuiperl versch ill le 
onderhoudswerken iu het waterschap Oldumbt. 

i:|H- ie 4 uren, door den architect I'. J. de llriiin. bij 
A. .1, Bnigmoiv: het I wen van i log ut cn koflle
liuis niet koetshuis, aldaar. Aanw. te 12 uren. 

Retlrrdam. diMir den aivhitect Kd. (1. A. Kol: bei 
bouwen v\iu 4 hoeren huizen aan <le Schiekade. 

Hoorn . hij den adiu. kerkvoogd Jhr. M. 0. de Ueaufort: 
eeuige reparation aau de spits van -len kerktoren, en/. 

Ilocshurg Iiij den l'ollt.iiee-ter vuu bet gasthuis: liet 
herhouwen der hoerderij > l'ierwinkel". under Orumpl. 

Illiitilnff, 2« «pril. 
l . ee r l r i i i i l cu lM ' iu te 1(1 uren. in het llotel-tioiuuieis; 

de herstel lingen aan kuzerriogehnuwoii aldaar. 
tlrerlit , te KJ uren, in hel gebouw VOOT K. en W.: 

de levering van I t, ten behoeve van het materieel der 
genie voor de nieuwe Roll, waterlinie. Itamiug /'3715. 

*l v r n i a i . , U uren. in het geiiu-entebiii*: In-t 
herstel, de vernieuwing en het éénjarig onderhond der 
werken vau den cal. Susan na polder. 

•-Hage, te 12 ureu. door het ministerie «au linaucien: 
het oprichten van een gehouw. bestemd voor kantoren vau 
hypotheken en het kadaster, benevens woning voor deu 
concierge, te Groningen. 

I i r . i lil le 2 uren. duor de maatschappij tot expl. vau 
Shiatss|«oorwvgeii, aan bet centraalhiireuu: het onder
houden van- en het doen van eenige heistellingen aan de 
gehouwen, kunstwerken, inricht ingen en verdere werken, 
met uitsondering der wuweli en sporen, behoorende tol 
het gei uschap|H'hjk station Bokstel. 

Ulrerhl, Ie i uren, door de mauLsch. tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan bel centruulhuivau : hel ophoogen 
va II gedeelte van hel gemeenschappelijk station lf.it-
tel.l. |). I1.), t hijhehooicndo werken. 

Ittret-hf, door de 'directie der Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij: de levering van 560 stuks eikenhout voor 
wissels, jn 4 perc. 

Bam, ie • uren. door I'. Kisou (te Antwerpen), in De 
Zoutkeet : de herbouw van een woonhuis en hakkeel op 
zijne hofstede HUI den Motuiikeinhjk ouder Kloetinge. 
Aanw. te 10 oren. 

Ueirnler. le s uren, duor den architect II. van Harte 
Mz.. hij Smeenk : het houwen vuu 3 woningen en een 
schuur iu de Voorstad. 

Wi.eu-.lin; . tt April. 
'« II . IK i" , le 11 uren. door het ministerie van water

staat enz,: bet wegruimen van een in den Boven-Rijii aan 
liet Boci.spijk. tiissrlicn de kilometerraaien 0 eu 1. ge-

snul-k.Mi: il . te U uivn. doorbel gemeentebestuur 
van Onstwedde: het vergrooten van de heide scholen tc 
Musselkanaal, iu 2 perc. 

• nderdendam. te 11 uren, in hel watoischapshuis 
van lluiisiiigoo: hel herstellen van afcchiiivingeu aan on
derscheidene kanaullwordoii, gezamenlijk lang 47» M. 

Kwel l e , te 12 uien. in Odi'mn: het Imuwen v,u ne 
smiiNwerkplaats en hel doen van voorzieningen aan ge
houwen op de legerplaats hij Oldebroek. Raming ƒ0500. 

Hal* ward, te \2 uren. ten raad huize: hel vergrooten 
vau den wuagluitél. 

H ld wand . Ie 12 ureu. door bet geuieeutetiest.: lo. bet 
bouwen van eene nieuwe scho.il met aanhoorige werken 
te Oostwond; 2o. het uitvoeren van veranderingen aau de 
school le Midw I lnl. bij A. T. van Wijngaarden. 
stadsaivbilect te MedeiiiMik.' 

Laren iN.-R. i . te 1 uur, dimr het lt. k. kerkbestuur 
vau St.-Jan-Rapt., iu ()e lioudeu Leeuw: het houwen vuu 
ecu gesticht. Iul. hij J, van bestoren, opzichter aau de 
It. K. kerk tc Vinkeveen. Aanw. te 11 uien. 

J.iiiri-. te 8 uren: hel afbreken en wederopbouwen 
van de biirgerhehuizing. laatst bewoond door W. I'. Ale va. 
Aanw. 2-i April, te 2 uren. 

Tilburg, ikmr bel gonioeiilehesl.: het lev,'len vau 1440 
M. hanisteeiien trotloirhaiul. 

Donderdag, 1*1 April. 
Amsterdam, te 11 uren, uan het directiegeLuiw der 

marine: .Ie levering hij de directie .Ier marine te Wil 
lemsoord van verschillende materialen. m 04 perceelen, 

Haag-r-rn-Lage- Xualtiwr, te 11 ureu, door hel ge
meentebestuur: het houwen vim eeue school met onder
wijzers won ing. Iul, hij den bouwkundige K. K. Klevn, te 
Zwaluwe. Raming ƒ In.ttHI. 

I.orlii. Item . Ie 11 uren, iu De Doele: verschillende 
werken eu leveringen aau de watei-sehappen Alblasser-
waard-tnet-Arkel en tie Vijf-ll onlanden. 

MarSInkiveia , te 12 uren. iu ket geinet>iiU'-eii-pidder-
buis: het afbreken eu recoustrueeivn van den watermolen 
aau bet SleenenhiH'ksche kanaal tot gelmuw v.mr pom|>-
gsmsaL 

/ . .« i i i lam. te | uur, door het gemeentelH"U\: het ma
ken van eeu verbindingsweg met de kunstwerken tusschen 
• Ie Stationsstraat eu het Itusleiihurg. 

lliiiirli'ii, , te j i , uren, d<mr het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van bel prov*. bestuur: 
het houwen vai e uitwateriugshiis op Marken. Ita
miug /~540O. 

Ulrerhl, te 2 uren. door de maatschappij totexpl nut 
Staatsspoorwegen, aan het cent raai bureau: het verplaat
sen, wijzigen en uitbreiden van de gooderenlimiU voor de 
Staatssptmrw. op het station Venloo, 

"Si|tin'Kcn . te :( ureu. d.Mir het bettoW der Itadiu-
lichtiug. iu „Place Royale": het Imuwen va i hadbuis 
met directeurswoning aldaar, lnl. bij den architect Bert 
Brouwer. Aauw. 2S April, te 1 uur. 

U'e la i im, te 5 uren, door de commissie vau beheer van 
den kunstweg van het blokhuis naar lieerde: de levering 
van 255 stère grove lierggrint. 

YrUS»«. S«> April. 
KaarSen. te 11 ureu. in de knzerne Oud-Molen: ln. het 

vervangen van proliehnuren door afregel ingen tc Mui.len. 
Itamiug ƒ 1275: 2o. bet heitellen van bekleediiigsuiuivn 
te Naarden. Raming ƒ 7 0 0 0 ; .'(o. voorzieningen aan ka
zernegebod wen en bruggen te Naarden. benevens het 
houwen vau eene lood* op het oefeningsteri ein hij lliissuiu. 
Raming ƒ 11.500. 

i.roniiiicen. te 12 uren. door bet prov. bestuur: hel 
vervolgen met het heileggen van steengli mi ingen teil 
noordwesten van Delfzijl. 

Arnhem, te 12 ureu. door het ministerie van waterst, 
enz., aau bet gelmuw van het pniv. bestuur: de houw 
van draai pij Iers v.mr 5 bruggen over het Apeldoornsche 
kanaal. Kaming ƒ4100. 

Burgh, te 12 uren. iu het gemeentehuis: de herstel-
lings- eu vermenwmgswerken aan den polder llurgh-en-
Westlinid. 

s-llage, te 1 uur, door het uiinisterie vau waterst. 
enz.: ln. het onderhouden en herstellen van het pist-cn-
telegraufgebouw te Amstenlam. ged. ' K l — 'dii. Raining 
/"780O: 2o. het verbouwen en het driejarig onderhoud van 
liet poét-en-telegraafkuntoor te Neuzen. Raming ƒ 37SO; 
Ha. de aanleg van eene telegraaflijn langs deu spoorweg 
Haarlem —Zandv.met. Raining ƒ 1660. 

Leeuwarden , te 1 uur, door het prov. bestuur: bet 

opruimen van liepten uit eenige kanalen en vaarwater», 
in 14 perc 

Leeuwarden . te 1 uur, door bel pniv. bestuur: bel 
doeu van herstellingen en veniieiiwiugen aan den pniv, 
laudedijk. Aam. 2~> April. 

Iltiiirii, te 2 in en. door burg. en wel h.: hel bouwen van 
eene school voor meisjes, op het terrein aan de Kerkstraat, 
aldaar. 

riasievweM, te 5 uren, door het geuieentebcHt.: de 
leveriug van p. m ÜO.OiMI Oost fries,: he. provinciale- of 
Waalkliukers, 

H l n i r h a l r n . te 5 iiien. d-mrlielg utebest.: eenige 
vernieuwingen en herstellingen aau de k linker bestrating 
te Zuider veen. 

Wehe. te ft uivn. door huig. eu weth. van Loens: het 
gedeeltelijk afbreken eu wederopbouwen eener naast de 
openbare schiml te Leeus staande eu aau getuhunde ge
meente beboerende behulsmg, 

Uranlujrrn. 'savonds 8 uren. door .1. eu lï, Mesdag, 
hij M. Prins: hel verbouwen van het pakhuis 0o Merkuur 
tot woonhuis, in verhand met hel zich daarachter bevin
dend woonhuis, henevens hel iwvn van nieuwe kantoor
lokalen iu een daarhügelegen onderstuk eu verdere ver
anderingen in |M-rcee| | | Vfi. Hooge IVr-Aa. lnl. bij den 
architect J. 1'. Huseu. 

/.aler.laji . 3 « April. 
Xesenaar, te 12 uren. hij K. Peters: hel Imuwen van 

een achterhuis niet eenige vernieuwing aai u woonhuis 
"p de I nier ij. bewoond dour H. Rutgers, te Pannerden. 
Aanw. te U uren. 

Kljinefreii, le 12 uren. door Mej. It. M. II. van den 
Dries, iu het gesticht Burgstraat: bel bouwen van school
lokalen aau de Stadsgracht. Aanw. 2» April , te 12 ureu. 

Haarlem, le I uur, in de sociëteit Vereeniging: bet 
veniieiivvei vergrooten van ue kegelbaan iu den tuin 
der sociëteit, lui. by den architect A. van der Steur Jr. 

Hcrcen-iM'-/ ii . te I uur. door het genu tebest,: 
de levering vau 147 str. M. hardsteenen trottoir hamlet 
.'15 hardsteenen meerpalen. 

l ' lrrrht . te 2 uren. door burg. en weth.: de levering 
van 175.000 01.. Kng. gaskolen, v.mr de stedelijke gasfa
briek in '81. 

Xe t fnaa r . te :{ ureu. door deu dijkstoel vau het pol
derdistrict De Lijmers: het verhoogen van den nieuwen 
eu bet verhoogen en verzwaren van den len Habherich-
scben dijk. lnl. hij den secretaris eu den I mra.id C L 
Wassing. Aanw. 88 April . te 2 uren. 

BaiawarU. t.- 4 uren, door den architect M. B. I'oe-
•lerbach. m Bet II i van Holland: het bouwen vau een 
buigervv huis aldaar. Aanw. 28 April , te 11 oren. 

KU«. hu O. I.uinenburg. d.Nir kerkvongden der Herv. 
gein. van II luiu. Minis en Itakhm/eu: lu-t au io vee ren 
en wederopbouwen van een hui-, met dubbele woning le 
lleiiieluui. lnl. bh den op/ichter .1. lt. Zeld tlSt, te 
Minis. Aanw. 2H April, ie 10 un-n. 

Muaiiean;. 2 Hel. 
o i e i r o i . tc \2 uren. dooi burg. eu wetb.: het 

maken vau den Imveid vv eener 1-m.ls. ,,,, de Handels-
kad bijbehoorende werken. Itamiug /" 72,300. 

Dein. te 12 oren. door .len dileclelu* dei artillerie-
stapel- en coiistriictieiiiagazijneii: de levering van 105.000 
KG. lood. TtKrO K l i , Banka-tin en J.VOOo KG. staalijzei : 
.<. 175UIKI Kl i , gieti|/er, merk l.artsherrv n«. I, l>. 200.000 
KG, idem, !, idem, e. 25.0UI M i . el-lil. ik III. a-
von !,<•. 1, ,{. 11.000 Kt;, nieuw zink in blokken. 

k M t o v d a m , bi| Hilbers. Vondelstraat: het bouwen 
eener pastorie, net by levering der materialen, op de reeds 
gelegde fiindeeriiig-Werkeii Ui de V lelstraut. ui de na
bijheid der kerk van St.-Nicolaus bij de Veste. InL hij 
der. architect I'. .1. II. Cuypers. 

MtaBWag, 1 Mei. 
('slljiixplaal, ii' 10 uren. in bel ge tehuis: de 

onderscheidene wei ken en levei iiii'en aau de polders Oud-
ei* Nieliw-Noordlievelarill. 

Kieuw kaap, te 11 uren. hij T. I leeman: het éénjarig 
onderhoud, met de reparaties, vernieuwingen en leveringen 
nan .I- eigend r.en van deu polder Nieuwkoop. 

U'.i- .ii; 4 Wel 
"--Hage. te | | uren. door hel ministerie vau waterst. 

enz.: lo. het verrichten van baggerwerk iu de Nnonjgeol 
tegenover de oostpunt v.m Rozenburg, tusscl de kilo
meter raaien 143 eu 146. Aanw. :10 April, leuning fW-iM: 
2o. de vernieiiwiiigeu en het stellingen aan ile Kljk'-I iviei-
werken in de Noord, de Oiele-Maas Imven hel Berengiit. 
het Mallegat. de Krablie. de llortsche Kil en het Spui, 
met het éénjarig onderhoud. Aanw. :tll April. Uaming 
/' 90,500. 

DarSrechl. le H uren. hij .1. I'. vau der Horst: het 
bouwen vau fort aan deu nieuwen Maasmnid iHoek-
vaii-Holl.uidi. le gedeelte. Aauw. 2S April, te l uur. Ra
ming I 74,0110. 

Niatrrrn, ie 12 men, m de sbu-vvachlei-sw iniiig: 
eenige veriiieuwuigen en herstellingen aan de massale 
zeesluis aldaar, mei het i't'tijarig onderl I. 

baardwijk, te 18 uren. door bet g viiteliest.: lo. 
het bouwen van .-en sch.mlgolmuw voor |>. IU. L'40 leer
lingen i n van eene onder wijzeis won ing, mei bijlevering 
van schiH.luieubeleii, te Noordwijk-llimion : 2o. hetbouwen 
van een schoolgelmiiw voor |.' tu. 2UO I lingen en van 
eene lerwyzeiswoning. met levering van schimhueuhe
len, te Noonhvijk-aan-Ziv. Iul. hij den architect W. 
Langheid l i / . , te Amstenlam. Aanw'. 27 April, t e i l uren. 

Lesser, te I men. door bet It. K. parochiaal kerkbe
stuur, bij Q M. Blok hof: het bouwen van eene pastori.-, 
bil. hij den architect U. te RieleWz., te Deventer. Aanw. 
te 1 uur. 

Larltem . door hel gemeentebestuur; het vernieuwen 
van eenige straten in de gemeente, met bijlevering van 
Atidernachsche keien voor de bestrating van'circa 1500 

Waiidrrdag a Wel 
Maarden, te 11 uren. iu de kazerne Oud-Molen: het 

diM'ii van voorzieningen aan eenige bu-k nut magazijnen 
der vestingen Naaiden. Huid n Weesp, in de nieuwe 
Hollandsche waterlinie, Itamiug ƒ1740. 

Ou.iri i t t i , ie i i men. door het ginuofnlolmnlum 
het opbreken van kliiikerlmstratirig eu het bestraten met 
keien vau deu gemeenteweg van Oiiib>nbo-*h op Seiiue. 
lengte ongeveer 8740 M. 

lla.tili-oi. t<- 2'/, uren. door het uiinisterie van wa
terstaat euz... aau bet gelmuw van bet prov. bestuurt 
lo. het vernieuwen vai gedeelte Imschoeiing langs de 
Keulsche Vaart iu Noord-Holland. Aauw .10 April. Ra
ming ƒ1740: 2o. he( level vu van brik en stort steen e» 
het hestorten der Holdorscho zeewering, iu 2 perc. Ra
ming: perc. 1 ,/'2'J00, perc. 2 ƒ8100; 1... het doen van 
duhihepiautingeii, het stellen van rietschuttingen enz. op 
Tessel en deu vasten wal vau Noord-Holland, iu 3 perc. 
Aanw. :l(i April. Itamiug ïvsp.: ƒ6000. /'UHXI. ƒ 7450. 

Vrijdag . O Mei. 
Middelburg te ll) men. door het uiinisterie vau wa

terstaat enz., aau het gebouw van het pniv. bestuur: 
het verbouwet oer dufsluiechtswonjng tol hulpthut-
meestoiswoning te Weiiieldinge. Aanw. 30 April en 2 
Mei. Raming ,'T160. 

'•-Baarh. te 10", uren, d.-ir het ministerie van wa
terstaat enz., aau het gelmuw van hel pniv. bestuur : 
bel vernieuwen van brug no. 14 m den zijtak vun deu 
llijks-gnmien weg le kl. MX 7 VSO de voormalige Heetsche 
barrière. I.mpendo door Eindhoven en Val keus waard naai
de Oelgische grens in de lichting vau Luik naur Bergeijk. 
te Kindhoven. Aanw. 2 Mei. Raming ƒ3500. 

S r s a l a f N , te 12 uren. door hei ministerie vau ws-
I teistaat enz., aan het gehouw vau bet pniv. bestuur: het 

maken van [ilaukbeschoeiiiiL'met steeustapeljug enz. langs 
I het kanaalboon! v.m den Rijks-grooten weg van Groningen 
j naar Delfzijl. Aanw. 211 April. Raming /'15,750. 

Zatrrdag, 7 Mei. 
I I irri l i l . le 1 uur, door burg. en weth.: hel verven en 
j teren vao eenige bruggen en der urinoirs. 

Beerta, te 3 uivn, door het gemeentebestuur: het 
vergnmten en verhouwen der schiml te Beerta (West). 

Illnidag, 10 Mei. 
t'trerht. te 2 men, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsopnnrvvugeu. aan het. centraalbureau: het ma
ken van eeu haltegehnuw en eeuige velden- Werken, teil 
behoeve van de halte Helena veen. Aanw. 30 April, te 
11 i,. 

Waemdag, I I Hel. 
'•-Hage, te 11 un-n. daarnet miuisterie vau waterst. 

enz.: lo. het maken van 2 ilwurskrihbeii ouder de gein. 
Ihmrw.-erth. langs den linkeroever van deu NMer-Riju, 
tusschen de kilometerraaien 24 en Ü5. Raming f 4180: 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 23 April 1881. 

l a de werken tol voortzetting der WH l u l l IllfJ van de 
Boven-Maas, ouder de gemeenten Wessem en Maasbracht, 
lusscheii de kiloiiieterrnaien 63 en 03. Raming ƒ 10,300: 
So. bet wegruimen van een in de Waal. onder 1 leest, ge
zonken vaartuig. Aauw. vau alle werken 7 Mei. 

'pj-Hage, te 12 ureu. door het ministerie vau water
staat enz., ten dienste der Staatss|morwegun: de levering 
van stalen s|moistaven met ij/eren eindverbindingen eu 
vau haak bouten, in -_' |x-rc. 

Vrijdag. I B Mei. 
'«-lliist-h , te im , uren. ilx» het miuisterie vau water

staat en/., aan liet gelmuw van hel prov. Imst.: tiet op-
de-diepte-bretigeii eu onderhouden tot 31 llec. '81 der 
haven te Moerdijk. Aanw. 7 Mei. Raming J 28VÖ. 

IHnwdag. 17 Mei. 
Lcriiwardrn. te 1 uur. door bet iiiinisterie vau wa

terstaai enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: de 
herstelling en veisterking van een gedeelte van bet oos
telijk kanaalboon! der nieuwe Munnike/.ijlsterrtjt, Aauw. 
11 eu 13 Mei. Raming ƒ2100, 

Ilanderdag, li» Mrl. 
Haarlrm, te 2'lt uren. door hel uiinisterie vau wa

terstaat enz... im bet gebouw van het prov. best.: bet 
voortzetten der verdedigingswerk p het uimrdeistr.iud 
van Vlieland. Aanw. 14 Mei. Raming / 21.200. 

Vrijdag. S* Mei. 
'•-Baarh. te l u ' , uren. door hel ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: de 
buitengewone heistellingen aan de schipbrug over de Maas 
hij Hedel. Aauw. 14 Mei. Itamiug .'4400. 

Vrenlngen. le 12 uren. door hel ministerie van wa
terstaat euic. aan het gelmuw van hel pniv. best.: het 
leggen van keiU-strating met wederszijdsche klmkeivoet-
paden op den Rijks-grooten weg door het dorp Haren. 
Aanw. 13 Mei. Raming ƒ5743 

• p lati-r te bepalen datum. 
Leeuwarden i het houwen va houtberg- en 

drooglnods voor de firma T, W. (heimeer eu Zoon. te 
Schenkenschans, lnl. bij den architivt J , I). Biun-. aldaar. 

Atloop van Aanbestedingen. 
Urenlngrn, 3 Apri l : bet gedeeltelijk afbreken eu 

wederopbouwen eener behuizing in tie Hoen-straat, onder 
beheer van de architecten K. en 11. Hoekzema: ingek. 8 
biljetten, als: 
K. Berkaaboach, te (iroriirrbeu. ƒ 5350 
H. J . Meuge. • idem i 5000 
G. 11. de Ruiter, i idem • 4133 
IL Li. de Vries. • idem i 410U 
J. Iheling. i idem i 40U8 
D. S. Ihddeiis. idem i 4U80 
.1. R. Jansen. • idem i 40iK> 
l i . Schuur, • idem » 3780 
gegund. 

'e-Haur, 12 April: het verbn*edeii en ophoogen der 
lHN'zeinvvati-i keerende kade voor de Veen- en lln uk horst-
polders; minste inschr. was A. de Jong. te Ammerstol. 
v.mr ƒ Wti. 

I . t i - r l i . .1.'. 13 April : het Imuwen van eene weverij 
roor Gerh. Jannink en Zonen: minste inschr. wasti. Belt
man A.tiz., te Deventer, v.mr ƒ8410. 

I ' i i r t i i r i . -n . l . 13 April: liet houwen van 5 wimnhllisjes 
voor f. J. Itrantjes onder beheer van den architect II. 1'. 
van den Aardweg: miuste inschr. was II. Klaver, tellpeu-
ilarn, voor ƒ4600. 

« t a v e n l i s e , 11 April: het maken vau werken tot 
oevervordediging in den jmlder t>Uil-Keiii|N-nshofstede: in-
gekoiueii 18 bilj.. als; 
Tl. C v. d. Ende. te Zierikxee, / 2i»,«60 
J. < Vu lei nar is. i Niel. • 28,710 
J. Leijs. , Nieuvvedorp - 28.600 
D. Tholcns, i Hoek, " 27.«4tf 
P. ,1. vau Remoitel Nz.. » Bentenisse. » 27.WO0 
A. van Popering. » Bruinisse, 27.659 
i: deu Ester v. d. Brink. » Krahheiidijke. .. 27.64» 
C. BoUer Cz., • Bruinisse. • 27.543 
('. MiM'rlaiiil. - St.-Amiuland. >• 17,265 
P. A. v, d. Velde. • Neuzen. i 27.000 
C. ile Wilde. i Kattendijke. • 26.81)0 
p. Moerland, - Stavcnisse, 26,647 
G. Bolier, » Scherpenisse. „ 26.667 
l l . de Jong. i Neuzen. • 26,200 
II. Hage. Middelburg. • 25,087 
ti. D. liolier. " Sliedrecht, • 25.047 
C Hartog, • idem • 25.Ü40 
0. 1). Ikiher, i idem • 25.779 

Amsterdam, 14 April: het bouwen van 2 heereuhui-
zen aan de Weterings-hans, onder lieheer vau den archi
tect Jonas Ingeiiohl: ingek. I'J hilj.. ah : 

J. II. E. Ballet I J. Loot, f 48.700 
W. II. Knipimr & J. Vree. ' . 48.680 
W. Peters ,\ G. Rimlofzen. - 48.623 
l i . I Moritz - 48.600 
H. L. Odé, i 47.500 
P, f. Rijke. i 47,150 
A, Paaiis, i 46.000 
.1. Koster, I 44.444 
W. Voskuul, I «.600 

VAT. B. v. d. Weerden. 
B. vau lluureii. 
E. Slaap. 
F, Poters. 
Ph. A . Warners, 
tf. Goselhlg. 
W, II Struijs, 
Ereule >t Sclnmueiiblirg 
II Hietsnüder eu Zn.. 
.1. 0. l l n U ' i i . 

42.140 
- 41.080 

41,100 
> 41.000 
• 311,780 
• ML780 
I -iH.r.fin 

38.100 
i 37.7H0 

34.: 00 
Heegeiern. 14 April: bet houwen van eeu heerenhui-

aan de iMist/yd.- der Streek; ingek. 3 hilj.. als; 
II. J. Kalt. te Ureterp, ƒ 11,488 
A. J. Wolteisorii. • Koeverden, i 10.300 
A. Niehues. * Hoogeveen. » 9,250 
gegund. 

fcirenlngen. 15 April: het verdiepen van het Hooti-
diep, van de sluis te Gaarkeuken tot aan de Eriesche 
grens te Stroobus: ingek. 15 bilj- als: 
W. Bos, te Zuidbroek, ƒ 34,1115 
B. de Jong. • Groningen. i 32.500 
W. B. Harkeiua, •• Warfluuz.ii, - 31,900 
A. Woldririgb. •• Zoutkamp. -• 31.WHI 
11. J. Kroon, » Groningen. i 31.000 
J. Veldkamp, • Bedum, I 31.5(H) 
A. Eonnsma, » Grijpskerk. i 31.200 
.1 |1 pott. i Stedum. i 31,000 
L. Kal» Kz.. i Sliedrreht. • 30.800 
J. A. v. de Werf. i Dokkum, i 30.400 
S. I. Dijkstra. i Kollum, • 30,400 
j . Luhseti, » Zuidwolde, i 29.470 
G. T. Praamstra. •• Veeiiwouden eu 

J. Doornbos. i Huizum, •> 27.847 
L. Drandt Dz,. •> Giesendam. i 26.900 
E. J. Bruiis. • Wagenborgen. " 25.764 

Meppel, 16 April; het Imuwen van een lokaal voorde 
naehtpolitie. met 3 cellen: iugek. 5 bilj.. als: 
H. Danser, te Meppel. f 8SS8 
J . Hssnamgen, i idem i 3221 
II. Timmer. idem i 3148 
A. Hazelaar, i idem i 3100 
W. Brails. i idem • 2777 
gegund. 

Kwint«hrul . 19 April: lo. het maken der gelmuweti 
enz. voor het stoomgemaal (Oude-oii-Nieuvve-Bnu-kpoldert; 
minste inschrijver was C van Tilburg, te Nimtdorp, vimr 

ƒ 27.945. 
2.1. het leverei stellen der direct werk eude hevelcen-

trifugaalpoiii|i-mai*hiue, afzonderlijke ceiitrifugiulpomp, 
stoomketel euz.; minste inschr. was dc M;iatscbapjiij «le* 
Ateliers du Brabant", te Hrussel. v.mr ƒ 18.740. 

Heit Ham, 16 April: bet Imuwen eener school voor 
288 leerliirgeu aldaar t ouderwyzerswoning, ameuble
ment en venier bylmlusmm, benevens het bouwen van 
een ondervvyzerswoniiig te Vnsimsbisip, onder beheer van 
den archile'ct 11. Wesstra Jr.. te 's-Hage, waarvan de 
aanbesteding plaats bad op0 April j . I.. zijn n*specticveluk 
gegund aau: 
J. Schuurmaii. h' Den Ham. ƒ 29.UI3 
H. Meijer G.Hz.. » Wienien. I 4.200 

Iwalle. 16 Apri l : het riohfivn derAsM-ndorperstraat: 
gegund aan J. Gmlleinan, te Zwolle, voor ƒ 952. 

l 'trecht 19 April: het onderhouden van- en bet doen 

van eenige herstellingen aan de gelmuwen, kunstwerken, 
inrichtingen en venleiv werken, met uitzondering der 
wissels en sporen, belionn-ude tot het gemeenscha|>|M-lijk 
station Utrecht; ingekomen 5 hilj.. ah 
J . van Rossum. te Utrecht. f 38IH) 
II. Vermeer, * idem • 1640 
G. Bal veis. o Kuileiihiirg. i 5445 
W. Nahuij-u-n. » Utrecht, » 5255 
G. A. Roodiug, » idem i 4H00 

lii-irt . 19 April: het driejarig onderhoud der gemeente, 
werken; minste inschr. waren: 

perc. 1. Gobr. D. ,\- l i . I' lluuiin.in 
• 2, J . den Braaiiker. 
. S. E. Gtvrs. 
• 4, A. Veth Isa.. 
" 5. Dezelfde. 
i 0. Dezelfde. 
,i 7. G. de Ronde en Zoon. 
I 8. A. Veth 11/. 
i 9, Gebr. D, ft II. P. Huurman. 
I 10, E. II. Luxenhurg, 
l 11, J . de Kon. 

Vs l l rnheve . 19 April : lo heiver/wan n verhoogen 
van den zeedijk tusschen Vollenhove en Blokzijl, over eene 
lengte van 1100 M : aangenomen door J. Dekker, aldaar, 
v.mr ƒ22.1x10. 

2o, het verlnmgeu van den berm tusschen S lijken burg 
en Kuinre: aangenomen door I. de Lange, te Kuinre, 
roor f i'J50. 

3o. het onderin 

roor /' 1750. * 
in io te rdam. In April: bestek no. 17, bet I. 

straatklinkets: 
mor Waalstraat kli nkeis. N. van Heiikelom. 

idem Geb. Vau de Loo, 
idem K. vau de l,.m. 

de Oude Knian. te Arnhem; ingekomen 

- Delft. r 7814 
idem 1794 
idem 927 
idem 1216 
idem 9M 
idem 6411 
idem 888 
idem 2 M P 
idem 17M 
idem 233-J 
Idem L088 

den grintweg tusschen Blukzijl 
•I ••>! R, Klodde rus. te Kuinre. 

idem 
idem 

diveise monsters, 

.1. Verwaaijen Dz, 
Kmm en l 'o., 
W. .1. Mipihell. 
Wolff en Co., 
It. van Wijk. 
par looo stuks. 

•htschi-

ii J. Busman. 
( Burgers & V. \Vaurj< 

nb'in 
idem 
Idem 

idem 
idem 
idem 

Kei en Ce 

ƒ 1074, ƒ 16.84 e 

of Rij nsche-dnel u igekl inkers 

Beijue 
.1. Itrurit Jz., 
I'. Mijiilieff Az.. 

Bestek nu. 8. 
Sla.lhoii.leiskade 
leggen van 

ƒ 1 7 . 
• 17. 
• 17.7-1 

i . iï:i* 
• 17.07 

1,1 17.2'J 
, 17.:IU 
, 17.:ll 
. I7.n 

IMS 
• 17.77 
I 18.50 

i • I6.M 
10 70 

ia.:-. 
IL".<'I 
l i . : , : 
18.07 ƒ 11.47 

tii'l upli'-n vim 00M invaart door dl 
naar de Zaannvili-n.li.it. In-t daarover 
hnnti-n IIIIIH int-t waterkeeriug en h,-t 

opritten; ingek. inaki-n van t,'L-,-ii . i . . . Iniif.' aansliiitt-mli 
f. hilj.. ah: 

\ . S, Sv-liaafsina. 
\ . Kniitiors. 

l i . ,1,- II • f t . 
I. II. Il.lll,-
\ . Il,-l..-ll. 
II. Jansen, 

.m.t .rr i .m . 19 april: de 
nat aanleggen van wegbanen 
10 lulj. ah : 

II. IL-ijink. 
I. Koog, 
A. Zijl.ti-a. 
" lt. van ItiNjrn 

j m m 
. ltl.500 
, ïy.joo 
I 18.W0U 
, 15.8110 
, 14.1.18 

Nfili'l'l. Ilmivvinaat^ l i . i | , | , i | . 
m den l l . H.-|,ilil,-r: ingek. 

I lü.'.KIO 
,, 12.850 
. 12,38:, 

12.000 
.!. 1'. l'oillt'lisst'ii. . 1I.40U 
I'. Al Is. • 11,250 
A. Henen, . 11.2181 
fii'lir. Van lli-i'kinn. , 11,110 
f. 11» A i . . , ]I).!H«) 
VV. Aiiibogbliivr, « lo.yoo 

W.rkum, lü April: ,1e v< •scliillemle vverk'-n lei . ben-I-' 
ili-r p-iiit-ciiti': in -̂t-k. 7 'iiij. abt 
1.. l i . van N,.»rd. t>- l^-iiniii-r. 5 4.500 
II. L fnsvrll,-,- ,-n C. 1'. Bakk -i . Staveren 42,742 
.1. I ll.li-iilairg, . Bergen en 

II. Nott'-linan. l Schimrl. 42.44H 
iv. s. vis.,.,.. i Laak saai, i 4I.5UO 
A. S. Srl i tuf .ni . " Ibirlingen, 40.674 
1'. M. Il.ikstra. " ('oruwerd. • 36.662 
.1. II. Klein. •< Lemmer. 33.000 

st tl.'.li'tiriidc 211 April: hel gedeeltelijk ; iveeren 
van een wimiihuis eu dit inrichten lot raadhuis, post-en-
telegraafkaiiltmr benevens ditvcteiiiswiining, onder beheer 
van deu architet-t J. W. van der Putten, te Ih-ln I: 
nwekomen 3 bilj.. als: 
P. van Wijk. te Oedennxle. ƒ 2825, 
lob. Verv.mrt. • idem • 2375. 
A. v. d. Brand, i idem • 2298.17 

'«-llagr. 20 April: lo. de werken tot voortzetting der 
verbetel ing van de Boven-Maas onder Andel: ingekomen 
10 bilj.. als: 
L. A. van Haatten. te Sliedrecht. 
R. A. v. d. Bergh, i Pannerden, 
A. (i. Hiiijskes, . Hedel. 
1'. K. J'eiwindt. • Pannerden, 
l i . < . Hakkers. * Werkendam. 
.1. v. d. Plas, - llui-dinksvcld, 
A. L. van Wijngaarden IJz.. i Sliedrecht, 
A. Volker Lz., - _ idem 
A. Rooijens. * Nedcrhfinerl, 
T. Smit- Mz.. • Wijk, 

2<i. het verrichten van baggerwerk in de Ainer 

f 32.ilhU 

. 3Ï]wvi 
- .'iU.l'Sl' 
i asjsTo 

i 19,100 
i 2D.IKH) 
• 27,993 
. 27.0011 

het heistellen en onilerhoudeu der werken op het boven
deel dezer' rivier, van I Juli 81 30 Juui '82: ingekomen 
I brij., als: 

te Raanlivijk. ƒ907-' 
i Sliedm-ht, * 9000 
t Made. « 81)88 

ne brug over den spoorweg iir 
tar Grave: ingek. ln bilj.. als: 

/' Be JM8 
» 61.700 
I 61.700 
I 60.900 
I 59.H49 
I 59.759 
I 39,700 
I 59.327 
I 68,380 
I 67.978 
i 57.42'! 
I 55,700 
0 54.800 
1 53,424 
o 51.385 

45.H03 

de Kort, 
A. Volker Lz.. 
<\ I'rinse. 

3o. bet makeu van 
den weg van Nijmeget 
A. van ZeUt, 
A. I vau Wijngaarden 1,1/ 
M. Sch rem leis. 
.1. A . van Str.iateu. 
J . Visser Gz„ 
W. K. Weijeis. 
' an Oijeu ('z. 
I'. Verbruggen. 
V. J, vau TussenhtiH-k 
K. .1. Weijeis, 
W. Zonneveld. 
A. S. Schuafsma. 
K. Bleeker. 
II, h.illini-fii. 
J. A . V. i l . Keidei 
A . & V. Halot. 

4o. het afvverki 
tu het verlengde vau 

Wa-

te Amsterdam. 
" Sliedrecht. 
» l.l-elnu unie. 
- Pt recht, 
• Papeiidn-cht. 
- Tilburg. 
i> Nijmegen, 
i VAaddinksve. 
- Rottenlam, 
I Nijmegen. 
* Kralingen. 
* Harlingen. 
i Zutfen. 
» Kain|k'ii. 
i Bokstel, 
i Leuven, 

i bestniten vau de t<mgairgsw< 
het water langs bet Damrak e 

naar de Handelskade te Amsterdam, met onderhoiidswei 
keu. ten be hoeve van den spoorweg Nicuwediep—Arnstei 
dam: ingekomen 9 hilj.. als: 
A. van Zeist, 
J. A. v. il. Eerden Wz.. 
A. S. Schaafsma, 
I. . v. d. Zaag. 
II 11. Hoekstra, 
L. J. v. d. Steen hoven \ ( 
W. Qoedkoop Dz,. 
('. Bos Az... 
G. D. van Doorn. 

Renhum , 20 April: het houwen van eeu priesterkoor 
eu sacristie bij de bestaande R. K. kerk. onder beheer van 
den architect A. Tepe; minste inschr. WSS W. Hloem. tr 
Renkum, v.mr ƒ10.999. 

Arnhrm, 20 April : bet bouWSB van eene villa aau den 
•ti ast weg te OiMterbeak, ouder beheer vandeaixhttecten 
Vau Gendt en Niecaad: ingekomen 6 biljetten, als: 
B. Bolder. te Arnhem. ƒ 21,669 
A. Klaassen. • Onstcrlieck, • 18,800 
II. W. Oldeiihave. » idem l 18.060 
II. Heuvels. • Arnhem. • 18.600 
S. van Buik. • Oosteebeek, » 17,777 
0. A, v. d. Brand. 1 Nijmegen, * 18,149 

2.1. het bouwen van een pakhuis, met magazijnen, kan-

te Amsterdam. f 33.3811 
« Bokstel, > 31,840 
,> Harlingen. .. 31,400 
i' Leeuwarden. 1 30,1114 
1 idem l 29.999 
1 Amsterdam. • 29,750 
» idem 1 29.000 

Ih11-.lr.-chl. 2S.950 
» Amstenlam. 1 24.740 

toren, enz. a 
3 hilj.. als: 
II. v. .1. Sand, te Arnhem. f 19,900 
II. Heuvels. 1 idem 19,887 
G Liefting, idem 1 13,600 
heide welken in Immad gehouden. 

Maarlae. 20 April: het bouwen vair eeue schiml met 
raadhuis, aldaar; ingekomen 9 hilj.. als: 
W. Verboeket, te Ooi, ' 26,600 
P. Peniiings, 1 Kessel, • 24,624 
H. Janssen, „ Maashracbt. » 23,975 
O. Christes, • Helden, 1 2l,9S'j 
J. Holtackers, « Baarloo, 1 20,960 
P. J. l'hachs, „ Ni.-iiwstad. 1 20,594 
H. Oieaberta, Kessel, • 20,366 
L. Bouten. , Baarloo. - 19.929 
P. Roemen, steijl, . 19.493 

lltret-ht , 21 April: het leveren van gereedschappen 
en andere behoeften voor materieel der genie: minste 
inschrijvers waren : 

perc. 1, Osti en Co., l'trecht. ƒ 6219.68 
» 2. I'. V.-rnitiitneii. idem, ' . 4853.76 
* 3, Van Rietschoten \-Hoiivvens, Rotten).. » 2407.22 
- 4, R. S. Stokvis & Zn., idem. 1030 
» 5. IL .1. Klun de Jongh, Auistenlaiii. • 1080.70 
• 6. Wed. rokkenberg, Ptn-clit. * 5337.70 
« 7. Dezelfde. ., 3002.08 
1 8. P. Veriiiiirnrert. idem 1493.96 

tirenlngen, 21 April: lo. hel leggen eener rioolleiding 
in den Singel weg en de Bleek etsteeg; minste inschrijver 
was II. Kiel. le Groningen, roor ƒ2879, 

2o. het leveren van riolen en zinkputten van Portland-
cementsteen: minste inschr. was K. Svvitteis. te Gronin
gen, roor / ir.48. 

80. eene keihestnrtirrg van de Stationstraat naar de 
Statinnsbrug: minste inschr. was I». II. Dopheide, te Gro
ningen, v.mr / 563. 

Haarlem.' 21 April: lo. bet herstellen en verbeteren 
vair venledigiiigswerkeu aan het ziii.ierstanil van Vlieland; 
miuste inselir. waren .1. Oldenburg, te Bergen eu lï. Not-
tehirim. te Schoort roor ƒ91,448. 

Zo. idem van Buks-/.-ewerken op Wielingen: minste 
inschr. was .1. Gijzelaar, te Mcdeuihlik. v.mr / S200. 

So. het éénjarig onderhond van deu zeedijk tusscl 
Naarden en Muiderberg enz.; minste inselir. was J. de 
G'mijer, te Nuirdeti. voer ƒ510. 

Haarlrm, 21 Apri l : het sl.mpcu van de bestaande- eu 
het maken van eeue nieuwe brug over de Pu |H-U torens in-
gelgracht : minste inschrijver was II, Zint hof. t,- Haarlem, 
voor ƒ3588 

Zuffrn. 21 April: teu dienste van het Oiide-en-Nienwe-
Gasthuis; het maken van een.- cel mei bijgebouwen en 
scheidinginnren : ingek. 9 bilj.. als: 
W. lüteivvük, te Zutfen. f 6030 
G. Schurink, • idem • 59BH 
\ . Mulder.je. . Wrakker, « 5977 
A. J. Irteiwijk. 1 Zutfen. 1 595fi 
C. Revehiran. • idem » 5896 
J. G . Meilink, . idetu . 5764 
W. Keikrireijer. . idem • 5680 
II Haijt.uk. 1 ideio - 5387 
H. W. D-uiwes * itlem - 5389 

2o. rasterwerk langs de uiannentuine.i; ingekomen 6 
biljetten, als: 
H. .1. Iluijtinb, te Zutfen, ƒ 1130 
II. W. Douwes. „ idem n ugg 
G . Schurink, • idem • 988 
A. Mulderije. • idem > 871 
A. W. Welsink. . idem . 886 
W. l'itervvijk. • idem » 808 

Vrnln-oi. 21 April: het heistellen vau de ontstane 
schade aan de bedijking inliet polderdistrict het Arnheui-
s'lie-et.-VelpM'h.-lii'oek ; aangenomen door G. II. A.KIber-. 
te Arnhem, voor ƒ1018. 

Hreda , 21 April: lo het rioteereti van het 2e gedeelte 
iler Siphiastraal en de le helft der Manritss!raat, met hel 
leveren en leggen van trottoirbanden: ingek. I! hilj.. a l - : 

I. Mul, j s:jy(j 
.1. Vimgel en Zoon. | 4698 
P. RijjKiert. i 4691 
P. J. van Glahl k. . 4372 
B. Verlegb. , 4297 
'Mi. Kissels. | 4195 

2o. bet rioleeivn. met bet leveren en leggen der trot
toirbanden, van eeu gedeelte der Middellaan. tie Dwars
straat e../.: ingek. 6 hilj.. als: 

•I. Mol. /• 8966 
P. Rupierl, • 3498 
Th. Kessels. , 320B 
I'. .1, van Glahheek. i 3030 
B. Verlegb, • 2959 
ti. van der Saiiden, • 2846 

3o. hel uitbreiden der kolen loodsen vau de geineente-
gasfabriek: iugek. 5 hilj.. als: 

.1. Mol. ƒ 3219 
Tli. Kessels, • 2869 
I'. Maas. ,, oga;, 
(i. van der Handen, . 2750 
J. Voogd en Zoon, i 2684 

Arnhem , 21 April: lo, het uitvoeren van vernieuwin
gen en heistellingen aan de pniv. gehouwen te Arnhem 
Ul '81 : minste inschrijver was .1. p. Welsing, te Arnhem. 
mor ƒ 1 0 7 8 . 

2o. het van-hiiiten-verveii der prov. gehouwen, aldaar: 
minste inschrijvers waren B. J. Pressor en Zn., te Arnhem, 
v.mr ƒ149. 

Kalterdam , 22 April: het maken vai ie dokhaven 
met bijbeh.mreiide werken aan den linker Maasoever re 
Rotterdam; ingek. 9 biljetten, a l - : 
1*. Boole K.Az„ te Alhlasserdatn, / 330.0(H) 
L Kali- Kz., i Sliedrecht, i 278,000 
A. L- vau Wijngaat.len Mz.; • idem i 259,900 
B. Voordendag Az., - Dordrecht en 

J. v. d. Plas, i Hardinksveld, i 272.700 
W. Lobe \- A. Langejan. •• Kralingen, - 248,440 
C v. d. Meijden \z., . Hanlinksvehl et. 

L. Brand Dz., • (Üeseiidam. i 237,900 
J Monster Johz., « Ptttteishimk 

.1. de Leeuw, i Dordrecht, • 189,698 
I. v. d. Velde. „ Papendrecht, - 187,800 
('. Bus Az., i Dordrecht • 176,900 

M A A T S C H A P P I J TOT B K V O R D K R I N G DKR 
B O U W K U N S T . 

A H . K E M N G A R N H E M . 
Vergadering van 20 April 1881. 

De Voorzitter de vergadering geopend hebbende, 
werden de notulen der vorige gelezen en goedgekeurd. 

Ingekomen waren: brieven vnn de Maatschappij 
en van de afdeelingen Amstenlam, Rottenlam, Den 
Haag, Utrecht en Zwolle, allen handelende over 
den aankoop van een maatschappelijk gebouw enz.: 
doch aangezien dit eene afgedane zaak i s , wenlen 
ze niet meer behandeld. 

Van de Maatschappij was ingekomen eene uitnoo
diging ter bijwoning en agenda van het te verhan
delen op de Bestuursvergadering, op '2il Apri l te 
Amsterdam te houden. 

Volgens No. ( i , 7 en 8 der agenda, zal alsdan 
worden behandeld: 

"de wenschelijkheid van liet al of uiet. balloteereu 
van toetredende leden tot de afdeelingen; 

het al of niet toelaten van plaatselijke leden eene. 
Abht-Iing op de algemeene vergaderingen , en 

«bejialitig van de toelage aan de afdeelingen." 
Dienaangaande werd besloten , de Afdeeling niet 

te doen vertegenwoordigen op tleze vergadering, doch 
een afgevuurdigde te zenden naur de in Mei le hou
den algemeene vergadering, waar hoogst waarschijn
lijk die/elfde iioiiuuets hiNpmkcu zullen wonlen, en 
nu shvhts per schrijven het Bestuur te wijzen op 
onzen brief d.d. B8 Februari 11., waanloor ons oor
deel omtrent genoemde onderwerpen reeds aau lu-t 
Bestuur weid kenbaar gemaakt, 

Tot afgevaardigde werd benoemd de heer .1. C. 
Stoeller W z . , Voorzitter, 

tot plaatsvervanger de heer J . H . Hollenbach, 
Secretarie der Afdeeling. 

Het nieuw voorgestelde Lid, de heer A. R. Freem, 
werd bij acclamatie aangenomen. 

Op verzoek was ons toegezonden het reglement 
voor de bouwpolitie te 's-llage n ontwerp-reglement 
ter verbetering of aanvulling va: genoemd reglement. 

Naar aanleiding daarvan weiden de veron len ingen 
dienaangaande hiorlcrslede ter sprake gebracht, ver
schillende punten ter vei betering van deze opgenoemd 
en besloten, een request te zenden aan Burgemees
ter en Wethouders namens onze Afdeeling, houden
de verzoek nut zoodra mogelijk de verordeningen op 
het bouwen alhier aan eene herziening te onder
werpen. 

Hierna werd een bouwkundig plaatwerk, welwil
lend door de heer F. Berghuis hiertoe afgestaan, 
bezichtigd. 

De vraagbus leverde niets: dus werd de verga* 
dering gesloten, nadat de Vooizittcr de leden had 
dankgezegd voor 'tgeen zij hadden bijgebracht om 
de vergaderingen ii: 't ufgeloopeu seizoen aangenaam 
ie doeu zijn. 

A F U K K U V ; ' S - G H A V K M I A O E . 

Dc gewone maandelijkscbe Vergadering van den 
21 n dezer weid door 22 leden bijgewoond. Nadat 
weder een nieuw lid met algemeene stemmen was 
aangenomen, volgde de rekening en verantwoording 
van den Penningmeester, bedragende in ontungst 
met j 843.52 
in uitgaaf » 636.06' 
en sluitende alzoo met een saldo van ~ f 207.4.V-

Dewijl echter volgens de nieuwe wet het maat
schappelijk jaar thans loopt van Januari tot Januari 
weid eene otitwei'p-begrootiiig aangeboden voor de 
tweede helft van het loopende jaar, en daarbij ge
rekend op de ontvangst van de halve contributie dei-
leden over bedoeld tijdstip. Die rekening en verant
woording werd daarna door de heeren C. Vlaanderen 
en J . II. Muller nagezien, en, onder dankbetuiging 
aan den Penningmeester, goedgekeurd. 

Als afgevaardigden voor de Mei- en September-
vergaderingen der Maatschappij werden benoemd de 
heeren F. II. v. Malsen en P. Ti r ion , en als hunne 
plaatsvervanger de heeren .1. van Li th Jr. en II. 
Wesstra Jr . 

Vooraf gaf rle Voorxitter, de heer H . P. Vogel, 
den wensch le kennen, niet in aanmerking to komen, 
uls hebbende reeds zitting in h.-t Ibmldbestiiui. 

Daar thans aan de orde was het uitschrijven van 
prijsvragen, evenals zulks in hel algeloopen jaar ge
schiedde, werden, op ToorsteJ van het Bestuur, daar
toe nis onderwerpen gekozen. 

l e . Eeu getuigschrift voor de bekroonden; en 
2e. Een muziektent voor een groot park of tuin. 
De belooningen werden voor elk op / 40 liepunld. 
Omtrent de gewone juailijks.be, zoogenaamde 

kunstreis, gaf de Voorzitter te kennen, dat door het 
Bestuur ditmaal over een liezoek van Amsterdam 
gesproken is. De heer C. Vlaanderen gal' echter in 
overweging, daartoe te kiezen Velzen en Zandvoort. 
Dit plan vond ooderateuning bij meerdere leden. De 
Penningmeester zal nader onderzoek doen naar de 
kosten van die toer, en alsdan zal later in eene 
extra vergadering een besluit worden genomen. 

Door den heer J . II. Muller werd eene knust-
beschouwing aangeboden vnu plaatwerken : Arehiter-
tonisch Album begründet vom Architecten- Verein 
tu Berlin, durch staler, Knoblauch und Struck; 
en Becorativer Hot-Jam com Hermann Bet/ike. 

Nadat met veel belangstelling daarvan door tie 
leden inzage vvus genomen, bracht de Voorzitter aan 
den heer Muller- den dunk der Vergadering voorde 
even nuttige als aangename bijdrage, door hem 
geleverd. 

I'en slotte werd voorgelezen het rapport van den 
lieer D. van der Tas Lzn , omtrent het onderzoek 
der metselspeciën van eenige ruinen. 

Aanleiding daartoe was het bezoek, in den laatst 
vorloojien zomer door verscheidene letlen dezer Af
deeling aan de ruïne van Brederode gebracht. van
waar eenige kleine stukken metselspecie werden 
medegenomen. De heer van tiet Tas stelde zich 
vervolgeus tot gelijk doel iu bel bezit van eenige 
stukken specie van de ruinen vun « . hei buis te 
Matbenesse. nabij schiedam; l> vau bet buis te 
Tellingen, e, het slot te Hillegoitdaberg: </. het buis 
te I.isse; *\ dc kapel op de begraafplaats «Eiken
duinen;" / . van de kerk te Warmond; en g, van 
bet Valkenhof te Nijmegen. 

liet scheikundig onderzoek, door tien heer Dr. 
W. F. Kopjieschaar, directeur der Hoogere Burger
school alhier, leidde tol zeer lielangrijke uitkomsten. 
Iu hoofdzaak bleek daaruit, dat in die metselspecie 
geen tuis aanwezig wus; dat die sub b, c, d, e 
en f schelpkalk geweest is, doch van de overigen 
zulks niet met zekerheid is te bepalen. 

Het zeer uitgewerkte rapport, met tie belutigrijko 
uitkomsten daarin vernield, zal in het Verslag wor
den opgenomen. Aan den heer van der Tas zal 
schriftelijk de dank worden gebracht der Vergade
ring voor de vele bemoei ingen, die hij iu het lielaug 
dezer zaak genomen beeft. 

De Voorzitter sloot daarop deze laatste gewone 
vergadering, dankte de leden voor hunne trouwe 
opkomst, en voegde daarbij den wensch, dat bij het 
hervatten tier werkzaamheden in bet najaar de be
langstelling steeds moge toenemen. 

Imply iler Itericlilf» en MpilfdpeliiigeiiT 
B 1 N N E N l. A N D. 

Rotterdam. Nnar men verneemt, heeft de 
commissie, indertijd benoemd tot het betuinen van 
pluis voor den IK.UW vnn een nieuwen schouwburg 
alhier, het voornemen zich binnenkort lot den Ge
meenteraad te wenden met het verzoek, om haar 
tegen betaling van recognitie een aan de gemeente 
behootviid stuk open grond in tie Aert-van-Nesstiaat 
af te staan, teneinde daarop een nieuwen schouwburg 
te plaatsen. 

http://-kmachii.es
http://Annbested.nir.efi
http://lf.it-
http://Wi.eu-.lin
http://scho.il
http://Warfluuz.ii
http://Zaannvili-n.li.it
http://Srlituf.ni
http://Ih11-.lr.-chl
http://Haijt.uk
http://jks.be


D E O P M E R K E R — Zaterdag 2:1 April 1881. 

— Commissarissen vnn de Hotten!amsche Trsm-
weaTOentscbappij, gehoor gevende aan den wensch 
van veto aandeelhouders, nillen binnenkort een vei' 
gndering van aandeelhouders bijeetiroc|>cu, waarin een 
wijziging dec statuten ter tafel /al komen, he 
voornaamste wijziging moet U'sinuii iu de samen
stelling der directie. Aanvankelijk uil vijf personen 
hes taan hebbende, door het ontslag van twee en de 
uittreding van eén directeur op twee teruggebracht, 
is het voornemen de directie aan één penoon Op te 
dragen. 

Zwolle. De Commissie, uil deu Raad gekozen 
om een |ilan te ontweiden voor de verwijdering van 
fecaliën binnen deze gemeente beeft haar rapport 
ingediend. Het «tuk is iu zijn geheel te lezen in 
het verslag der handelingen van den Raad, Zater
dag j.1. verzonden en verdient gezette lezing en over
weging. Wij verwijzen daarom belangstellenden naar 
dit verslag. 

Als middel tot verbetering van den toestand, die, 
wat den afvoer vat; fecaliën betreft , door de ('om-
missie onhoudbaar wordt genoemd, doet zij 't vol
gende voorstel: 

o. alle uitloozingeti van privaten en alle afvoer 
van fecaliën op grachten , wateren en riolen te ver
bieden eu dicht te laten maken: 

b de bestaande beerputten, /ondei onderscheid , 
te laten opruimen en met zand te laten vullen: 

0. de bestaande riolen allen te laten schoonma
ken en te laten inrichten alleen tot opneming van 
huis- eu hemelwater, en de Uiuwvulligc zoo moge
lijk te hernieuwen of ander- te laten opruimen: 

d. aan de ingezetenen de keuze te laten tusschen 
het nemen vuu tonnen of het inrichten hunner beer-
putten volgens door den Raad vast te stellen voor
schriften ; 

e. bij hel bouwen vnu nieuwe huizen of bij her
bouw ook de privaten volgens door den Ifuad vast 
te stellen voorschriften te laten Inrichten; 

f. een verbod uit te vaardigen, tegen bet laten 
lootieti van slachtersblued, afval of wat ook van ge
slacht vee. in riolen, goten, grachten, snoten eu 
wateren en lieluiighehlionilen, zooals in Leeuwarden 
geschiedt, ten dien einde een ton te geven, die da
gelijks wonlt afgehaald ; 

</. eeu gelijkluidend verbod uit te vaardigen voor 
fabrieken of andere inrichtingen, waarvan de afval 
nadeclig ol' hinderlijk kan geacht worden. 

Re wijze, waarop het tonnenstelsel moet worden 
ingericht en geëxploiteerd en de inrichting en ledi
ging der lieerputtcii, wonlen verder nauwkeurig aan
gegeven. 

B r e d a De dellnitieve veiling vau veertien kavels 
vestinggrond I i'l Vrijdag '•l'l dezer plaats gevonden , 
en de geheele opbtengst bedroeg '131 ,561 .20 . Over 
hel algemeen wenlen I ge prijzen besteed; iu een 
volgend nommer /al een overzicht daarvan gegeven 
worden. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming vau oponthoud , te adresseeren aan de 

Redactie 
van genoemd Weekblad. 

T o t \ i ' i j<lag-; iv o u d tn -^t - i i u r e u 

worden adve r t en t i ën voor bet eerstvolgend num
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
ED. G A. P O L . Architect te Rotterdam, 

vraagt vóór 2.J dezer: Aanbiedingen voor het 
bouwen van 4 Hoerenhuizen aan de Schie-
kade O . / . , Hoek Bergweg, te Rotterdam. Teeke
ningen eu («.'stekken te verkrijgen a / ;( per stel. 

Aanbesteding. 
Het B E S T L X I l der Badinrichting te Nijmegen 

is voornemens op Donderdag deu 'lH",a April 1881, 
des namiddags ten ó' ure, iu het Hotel I ' L A C K 
R O Y A L E te Nijmegen aan tn besteden: 

Het bouwen van een Badhuis met 
Directeurswoning te Nijmegen, met 
de levering van alle daartoe noodige 
materialen . arbeidsloonen enz 

Teekeningen liggen ter inzage bij- en inlichtingen 
worden gegeven door den Architect-Ingenieur B E R T 
B R O U W E R , Molenstraat 43. 

Aanwijzing den 28" '" Apri l 1881, des namiddags 
ten één me. l)e bestekken zijn tegen franco toe
zending van / 11,01» te verkrijgen, in T M E M E ' S 
Boekhandel te Nijmegen. 

ük 
B L ' l i t i K M K K S T K R K N W E T H U I l i KUS der gemeente 

UTRECHT / i jn voornemens, op Zaturdag den 7 Mei 
1881 . de- namiddags ten oen ure, in het openbaar 
ten Stailhuize aau te besteden : 

Het bouwen eener Hoogere Burger
school voor Meisjes met woningen 
voor Directrice en Concierge op het 
terrein der voormalige Willemska
zerne. 

Het bestek met teekeningen ligt van af Maandag 
25 Apri l e. k. ter inzage aau bet bureau der ge
meentewerken achter Klurenhiirg, en is van dien 
datum ui' aldaar, zoomede ten Studhiii/e (aldeeling 
Financiën) en bij de boekhandelaren V A N M . R V K I . N 
KV Z O O N , verkrijgbaar, tegen betaling van / 2.50 
per Exemplaar. 

Aanwijzing iu loco zal plaats hebben op Maandag 
'2 Mei e. k. des voormiddags ten 1 0 " , ure. 

Utrecht, 22 Apr i l 1881. 
De Secretarie der gemeente l'treeht 

DE W A ' . Ï E V I L L E . 

iBillE VERkWIMi 
hij inschrijving, 

van buitendienst gestelde Vuurmonöer 
gegoten en geslagen Uzer en Geweren. 

Re O N T V A N G E R I>BR R E G I S T R A T I E R N DO
M E I N E N VE DORDRECHT, zal op Dingsdag den 
1(1 Mei 1881 en zoo noodig Op de volgende dagen, 
des voormiddags telkens ten 10 ure, iu het Kolïij-
huis Koophandel en '/.eenaart, op de Groenmarkt 
te Dordrecht, in het openhaar bij inschrijving, iu 
'."> kavelingen v e r k o o p e n : 

Kanonnen. Mortieren, Kogels. Kartetsen, 
Qranaten. Granaatkartetsen, oud gegoten 
Uzer. oud geslagen Uzer. Brons. Koper, 
Staal. Zink. Zinkasch eu Loodasch. Mor-
tierstoelrn . Vervoerramen en Raderen der 
artillerie 550 Gladloops-geweren en defect ge
goten en geslagen Spoorwegmaterieel. voorhan
den op velschillende plaatsen des Rijk-

De volgende massa's zullen worden mingeboden: 
1' massa. A l de Kanonnen m Mm tieren zwaar 

300004 K G . 
2 ' » A l de Kogels zwaar 281322:1 K G . 
3 ' » A l de Kartetsen zwaar 350JI88 K G . 
V • Al dc Granaten, de Granaatkartetsen 

en het oud gegoten l.lzer d >r artillerie 
zwaar 734010 K G . 

5* v A l het geslagen Uzer en de samen
gestelde voorwerpen der artillerie, het 
Brons. Koper, Staal. Zink, Zinkasch 
eu Loodasch, zwaai- I71IK8" K i l . 

6 ' • De oudermassa's 1—4 
7' D Ue oudermassa 5 en het Spoorweg-

materieel (samen 9028511 K G . ) 
en 8 ' • De onder massa's I—5 en het Spoor

wegmaterieel. 
De Catalogus, bevattende de beschrijving en de 

voorwaarden, is tegen ƒ 0 . 3 0 verkrijgbaar door tus
schen komst vau eiken Ontvanger d.r Registratie en 
Domeinen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen 

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

Op Dingsdag den i l l 1 1 " Mei 1881, des namid
dags ten 2 ure, aau het Centraalbureau dei Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij 
de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 287. 
Het maken van een Haltegebouw en 

eenige verdere werken ten behoeve 
van de halte Helenaveen. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens }< 7ti van bet Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2 2 " ' " Apr i l 1881 ter 
lezing aan hel t 'entraalhureau bij de Moreelse I.aan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Venlo, 
en is tegen betaling van / ' 1 . — op genoemd Cen
traalbureau te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbureau 
en door den Sectie-Ingenieur voornoemd. 

De aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 
3 0 , , r " Apr i l 1 8 8 1 , ten H ure voormiddags. 

Utrecht. den 21 April 1881. 

Aannemers-Materialen 
t e 

4 Heimachines. Systeem MORRISSON met ol 
tonder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Huil , Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p, m. 25 

M a water per minuut id a -1 M . hoog opvoerende), 
Kalkloodsen 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal. eJamede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden. te bevragen hij 

L. J. van den S T E E N H O V E N . &, Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam, 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROGIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

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

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsehe Singel !18. Oenerinl-Agent voor 
Nederland en Indie van de zoo gunstig bekende 

IM) K T L A N l)-( 1 K M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & HE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst le Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigmaars vaa Zuilen- es TaMlltuU-groevea 

in K I J M ' U U I S S K N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 
Straatkeien, Portland Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ-

Situwehaven .Y.zyde 5 5 , K o t l r r d M i u . 

LOTIS \ \ m , & ( o . . Arnhem. 
Agenten voor 

Hilger'a verzinkt ijzeren Dakpannen. 

I PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O Y 1 B O C H , M E T T L A C H 
H BOCH F r è r c s . M A U B E U G E 
j ; M I N T O N , HOLLINS * C " . . STONE 
£2 bij .1. Vrrtrifelnvomdtgcri cn l)c|tótliomler,: 
V D E L I N T & O"., Ilnriiurvlii-i 7. Rottêrdan 

BALLAST. 
Zeer billijk te koop 

een nieuwe zware ijzeren dragueur, 
geschikt voor 0 M . diepte. 

Te bevragen bij DE J O N G H ft C u , te Oudeunter. 

II. IIOLSIiOKIl. te Arnhem. 
• H 6 M . Z i l v r r e n M i - r i i i i l l , - v o o r W n t r r -

p i i M . l . i H l r u i i i e n t r n . 
I**?*,. H o o g M f e o n r i e r N r h e l d l n v v o o r W a -

t r r p n p * . en l l < M ' k i n r « ' t - l i i M . r i i i i t r n i c - i a . 
V.Hiil»: IIAKII- m T I I K R M O M L T K I I K , alle soortun 

van KIJK K i t s , IIIIIKKII.VI.ANSKN', enz. cn*. 

voor li.-lit en zwaar loo|icnd werk , alsook voor het 
SLUIT.... van St..oiiir.vlindcrs bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
et in bonen n r k r y g b n r l.ij 

landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

JSr>ool«,lltelt 

W A T E R P A S - , HOF.KMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

tooi Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
ï e e b a a r s , enz, 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company I". London. 
Dl 

WW 

Yiiiiurl. tspkaK r u : 

A M S T E R D A M 
Britney . V . 3. 

...'.'.c,'<*f 

l,i'coiii|iniinTnli' ispeittwtgM i'ii dim Dorsclivliii'iTii. 
Werken in \s|ilialt->lasiii>k voor Trollnirs. Skaliim-lliiik 
Kolf- cn kwll ianni , Winkel- en Maazijmloeien, Gugei 

llakliedekkiosii. Hi'loii-l'iiiiiliTriiiLn'ii, Mallen enz. en/., enz. 
Zindelijk. Vochtwerend, Ondoordringbaar. ( ieraaswiTt ' i td . 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

I I 
Z W I T S E R L A N D . 

\loiil\loeren, kelder». 
Veranda's. Itruir- en 

Voor i l i l i r l i l i l i i -r i i ..intrelit liet I.;J:;.'<;II van Vloeren. Bedekkingen 
an ll.'t K i l l l l . i . r der l'allli.'k, IVItwej; :t, Amsterdam. 

gelieve men / n l . tendresaee 
Da Directeur, 

W. PATON WALSH. 

-V l n < - l l H ' < - l l I ><-]>«>! 
D U 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

MWW, TE ïï\l\B, NUNKIiJL 
ZILVEREN vu:i>vu.u: 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant /ijn te bevragen bij 

J . J . SA NI», Wijnhaven 7(1 Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschil lende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemiiii's). 

Tegels voor Vloeren 
in K K I t K E N , VVINKKI.S, V K S T l l t l ' I . K S . C ü l l l t l -
i n i H S . W A K A M i . V S , alsin.,1,. HIK l .KEOINO 
van M U R E N , T E G E L S «oer B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

t il-luilt'iiil AKCiitKi-baji van )l;iw i ('». 
vuur Nedi-rl.inil eu i lozelts Kolniiii'11 

Gr. ar. oon, 
f i r m a A X T . D E W1X.D, 

Schecjjmakershave* S'. 02 en Juffertlraal .V-. 56. 
R O T T E R D A M . 

Zooéven verscheen.' 

H. & J. SUYVER. KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Èlnllanduehe Tuin, 
Groote Bickerstraat 2 0 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 allr bekende typen 

en reparation aan benumiide KK' I 'KLS wonlen in 
den kortst mngeujken tij, 1 ^elevenl cn nitKevoetil. 

o,» d<- r . i i j - , i „ . i < „ i , „ „ , . ) , . | | j „ „ 
v a n I S I S . 

i it 
HKMtV II.WAKI). 

Een li aai boekdeel i :t->V kwarto formaat. 

Met vele illustraties. Prijs / 2.50. 
Uitgave van IIKXI1I .1. S T K M U E K i i l o ' j / / , „ . , "ge-

Bi 1. t l . U l iOESE tc t'treenl nraehgnt tedert 15 Ji anuaii j l . d « 15*" van elke maand: 

D E N A T U U R , 
OKWIID A A N DE 

Natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen, 
ONDIR R E D A C T I E V A N 

Dr. A . V A X H E N X K K E L E K tn lip. X. V A X H E W A L L , 
M K T U K I . E V V E H K I N ' G V A X 

Dr. J. Campert, Dr. I. C . Costerus. R. E. de Haan. Dr. G. van Hennekeler. Prot. Dr. C M Kan 
Dr. N. P. Kapteijn. Dr. D. de Loos, Dr. R. S i n i a . Dr. H. van de Stadt, W. Verweij Az. en anderen. 

Het doel van dit tij.lselirirt is mede te werken tot veimeerdcrinK >-n uitbieidi i« van de kennis der na-' 7 'Hl'»' 1,1 "» ^gemeet, en van bare l , V |«ussi„ K en op allerlei gebie.1 in het bijzonder Bn 
vooikenr worden daartoe door .de Natuur" onderwerp..,, ucbai M , „,.|ko van . .««.Mikkèli jk ,.„ na*. 
t.scli belang zijn, terwijl onldekkineen ra iiilvi,i,lii,K,.„ zoo «poedit mogelijk wonlen inedeeedeJld 

Een groot aantal eoed idtgtmwde gravures (trekt tot opheldering van den tekst en beli.t bet doel 
van bet tijdsein i l l , namelijk de wetenschap tc noptdarbweren , bevorderen. 

De prijs is ./ 5.20 per jaar 
He drie eerste afleveringen zgn bij alle buekhandclaars ter inzage voorhanden. 

Gedrukt b(j li. W. van dei Wiel Ic ( X ta Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 18. • 
Zaterdag 30 Apr i l 1881. 

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 aboii'ietiieiit bedruagt voor het binnenland / l.fi"» per .1 iiinaiiilcu of 
wel bij viiuniitbi-iiibiij r « gulden SST juar. Af/utulcrlijkc uuniRirm bij voor-
uitbentelliug 15 cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 
de Administratie ie Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën vau 1-6 rrgi-N ƒ 1 . , ihiarbovcu ÜO cent vonr eiken regel 
|ilnutnniiuitc in 10 etat reef SSS brwijiuoniinrr. Ailverteutieu vuor Int bui* 
U'iilaml "Jö cent per NHlL 

TKCIINISCHK (IPMKRKINtïEN OMTRKNT D E N 
BOUW V A N HKOIsritKKIJKMiK 

P E I L S C H A L E N . 
Sinds een tiental jaren wordt de gewone wijze 

vau waarneming der waterstanden door werktuig
lijke Inrichtingen vervangen. Met het volste recht 
mag de/e verandering als eene verbetering lieschouwd 
worden. De bekendheid met de periudieke en bij
zondere standen van het zeewater langs de kust en 
bet rivierwater op de biunenstroorneu, heelt in ons 
land veel te groote waarde als factor hij beschou
wingen betrekkelijk hydraulische werken en toestan
den, dan dut ten dien opzichte voortdurend bij nacht 
en oiitijden op de waarneming van een enkel persoon 
mag worden vertrouwd. 

Vooral bij buitengewone afwijkingen in de kracht 
en richting vau den wind, hooge of lage SBB- ''n 
rivierstanden, is de bekendheid met de juiste bewe
ging van bet watervlak hoogst belangrijk, en bet is 
juist in die gevallen, dat de waarnemingen, door 
ruw weder bemoeilijkt, meestal niet voldoende ver
trouwd en somtijds in het geheel niet gedaan kun
nen worden. 

Het bedoelde werktuig, dal uit den aard der zaak 
zeer gecompliceerd en gevoelig i s , en de geringste 
verticale beweging van het watervlak met deu juis-
ten tijd aangeeft, is geplaatst boven een zoogenuamden 
[R'ilput, waarvan de binnenruimte, door middel eener 
blusleiding, met bet buitenwater in onmiddellijk 
verband staat. 

Da laagste stand, dien bet werktuig moet oplee-
kenen, rjepasJt de ligging dezer vloeibuis, en is ge
woonlijk èêw meter beneden den lokaal bekenden 
laagsten waterstand: de stand vau het werktuig is 
zoodanig geregeld, dat ook de registreer ing van bui
tengewoon hooge standen geschieden kan. 

Het maken van den |ieilput cn het leggen der 
daarin Hitkomende eu verlronden vloeibuis , is in onzen 
veen ach tigen en kwelligen ondergrond geen gemakkelijk 
werk , zooals de ondervinding overvloedig geleerd 
heelt. Elk voorkomend bezwaar bij bet leggen der 
vloeibuis kan overwonnen worden door de hulp van 
een geschikteti heluiduiker. Wij zeggen wgeschikteu", 
want op jierNooulijkc intelligentie komt het daarbij 
voornamelijk ami. 

Hij de uitvoering moet ervoor gezorgd worden 
het werk van den duiker niet le moeilijk te maken, 
dat wil zeggen, de constructieve behandeling van het 
plan moet outlet de eenvoudigste vormen gebiacht 
worden, opdat de duiker met weinig toelichting en 
de minst mogelijke inspanning liet werk onderwater 
goed kunne volbrengen. 

Geeft men aan de samenstellende deelen der buis 
de lengte van .'1 M . , dan kunnen zij goed gehan
teerd worden, en het is verkieslijk ze onderling te 
verbinden met drie moerbouten (één boven en twee 
opzijde) door de kop|willenzen, die niet te smal 
mogen genomen wonlen , opdat de lioutgaten wal 
ruim vrij blijven van den buisomtrek. Dit dient 
tot gemak van den duiker bij het inbrengen en aan
zetten der bouten. Het is zeer nuttig de stukken 
bij de flenzen nog met een rand en spinning in el
kaar le doen sluiten, en deze rand iu de strekking 
der buis een eenigszins tapechen vorm te geven; deze 
constructie vervroegt bij het leggen der buisstukken 
het zoogenaamd ugebekt" zijn. 

Het stellen der buisstukken tegen elkaar kan op 
gemakkelijke wijze geschieden, door in elk van ile 
drie Ixmtguten der flens van het reeds liggend stuk, 
van achter naar voor touwen tc rijgen, wier dikte 
daarin ruim past. Aan bet achtereind van elk 
touw legge men een dubbelen knoop en trekke dien 
door tot legen de flens. Üe andere einden der touwen 
steke men, eve-eens van achter naar voor, door de 
overeen komst ige houtgaten van het te leggen stuk, 
cn men late nu dit stuk langs de touwen naar zijn 
plaats glijden; terwijl bij de andere flens om het 
stuk een strop is geslagen, teneinde daarmede het 
stuk, al glijdende, eenigermate vast te houden en 
de geleidelijke zakking te regelen. Dc hehnduiker 
snijdt nu ccn der touwen bij den knoop af laugs 
de flens en bevestigt door dat gat den moerbout, 
na met een ijzeren sloopnagcl de boutgnten der 
beide llenzen juist tegenover elkander tc hebben ge
bracht. Met de andere touwen handelt hij evenzoo. 

Meer dan drie boutgutcn door de flenzen zou on-
noodig verzwakken: wil men den beiden flenzen nog 
sterker verbinding geven, dan hrenge men tusschen 
de bouten om de beide flenzen zware ijzeren klem-
beugels, waarvan een der armen een stelschroef heeft, 
waardoor beide flenzen kunnen worden aangeklemd. 

Om de vaste ligging der buisleiding ter plaatse te 
verzekeren, worden palen terzijde van de buis gesla
gen, eu bovenover de buis met een dwarshout gekop
peld. In bet gebied van den paalworm moet daartoe 
gecreosoteerd of beworiunageld hout gebezigd worden. 
De buis kan aan deze jukken verbonden worden, 
door enkele kruisslagett over-en*weer, met een 
stropki'tting, waarvan de losse einden met een kram 
of hakkellruut aan het juk kunnen wonlen vastge
spijkerd : deze jukken \ inden de beste plaats bij de 
(lenzen. 

Wij houden ons overtuigd, dat deze wijze van 
uitvoering, wat de vloeibuis betreft, onder de meest 
ongunstige lokale toestanden en omstandigheden, 
mogelijk eu zeker is. 

Een a n t l e r tenvin van inogelijken tegenspoed is 
de bouw van den peilput. Hij vasten kleigrond of 
weinig veen kan eene afdamming met kisting uf 
baan I plan ken den werkput insluiten, waarin dan op 
de gewone wijze in den droge de fimdeering eu de 
opbouw worden afgemaakt. Treft men echter, voor
namelijk ter hoogte vnn de fundeering daaronder, 
doorloopend veen of het bekende owelzand", dan wordt 
deze uitvoering, hoe klein ook in omvang (gewoon
lijk 1 0 a 1 0 M 1 . ) een moeilijk werk. Om alle be
zwaren te overwinnen, geven wij de volgende wijze 
van werken aan: 

He werkput wonlt door graven eu baggeren op 
de volle diepte gebracht, desnoods met behulp van 
den helmduikei ; het daarbij of later opwellen van 
zand boven het fuudeei pei l , kan, zooals later blijken 
znl , weinig bezwaar geven in den gang van heiwerk. 
Men bcjiale den omtrek van den peüput tot de mini
mum afmeting, als volgens betert gegevens bestaan
baar blijkt, en geve daaraan den cirkel-achtkant of 
rechthoek-vorm; de laatste evenwel met buitenwaarts 
gebogen segment-zijden. 

Als onderstuk voor dien put , vervaanlige men , 
van licht materiaal, op de gegeven afmetingen vorm 
eene stevige kuip van getrokken-ijzeren stijlen eu 
horizontalen, bekleed met plaatijzer. Op deondei-ste 
rondgaande horizontalen en bij den onderkant der 
stijlen daartegen bevestigd, wordt een ijzeren of 
houten watenlichte bodem verbonden. Aan de zee-
of rivierzijde bevestige men met een kraag aan de 
kuip het eerste stuk der vloeibuis, dat zoolang en 
zoodanig gesteld moet zijn, dat het biinicneinde ge-
lijk komt met den binnenkant der latere aanmetseling . 
terwijl het buiten- of vooreind minstens 1 M . builen 
den kuipwaiid uitsteekt. Aan bet vooreind van dit 
buisstuk komt de eerste flens met den bedoelden uit
stekenden rand (en niet de sponning, daar men 
hierdoor later last zou hebben vnn bet daarin wel
lende zand, dat moeilijk te verwijderen is bij bet 
stellen van het tweede buisstuk.) 

Het vooreind van dit stuk wordt met twee, zij
delings en opwaarts nagenoeg in 't verstek loopende, 
schoorijzei* ln-vestigd aan de stijlen der kuip en de 
vloeio|H!iiing door een prop tijdelijk waterdicht ge
stolen. 

Iets buiten den omtrek van het door de kuip Ln 
te nemen grondvlak in den werkput, wonlen acht 
of meer eiken palen loodrecht ingeheid, en wel tot 
Boodenigen stuit, dat zij samen desnoodig het volle 
gewicht van den peilput kunnen dragen ; de/e palen 
zijn zoolang, dat z i j , voor andere doeleinden, boven 
den bovenrand der kuip uitsteken. 

Men stelle vóór ol na de plaatsing van al de 
palen, en tusschen dezen, de kuip ter plaatse, door 
middel van takels aan vier overhoeks tegenover 
elkander staande of meerdere palen verbonden. Tegen 
den binnenkant van den kuipwand kan nu de put-
muur gemetseld wonlen, van 1 '/a waalsteen dikte, 
beginnende autt de landzijde, om direct hei overwicht 
aan den kant der vloeibuis te neutralised en j terwijl 

onder het opmetselen door de lakeis voiding wordt 
gehouden met de zakking der kuipen haar evenwicht. 

Is op deze wijze de kuip op de bepaalde diepte 
gebracht, dan worden de eikenpuleit successievelijk 
alV.nagd, gelijk met den onderkant van deu daartoe 
iiitsiekenden en roiidgiiandeti bovenrand der ku ip , 
hieronder gewonden en bevestigd. 

Knn de kuip , door het reeds opgewelde zand iu 
den werkput, niet doorzakken tot de bepaalde diepte, 
dun baggere men buiten langs de kuip het zandweg, 
loodat hel hinderlijke zand vanonder den kuipbo-
tlem in die gleuf kun wegschuiven 

Het geheel draagt nu op de palen, terwijl door 
aanvulling rondom en de wellende werking van het 
zand onder de kuip, de massa eeu solied fundament 
verkrijgt, om verder op te bouwen. 

Wonlt aan het gelmuwtje ruimer grondvlak ge
geven, flati de peilput beidt, dun kunnen op de 
muren van deze, overstekende getrokken ij/eren I 
balken worden gelegd , met trogwulfjes daartussehen, 
om'daarop hei gebouwtje te plaatsen. 

Is het voor den zijdelingscheii groiuldriik noodig 
om boven de kuip zwaarder muurwerk te maken 
dan van andeihalven waalsteen, dan kunnen eeuige 
lagen klesooi-sgewijze builen en boven de kuip tot 
die meerdere zwaarte worden oveigemetseld. 

Hel werk op beschreven wijze le volbrengen, 
eischt nat lijk red overleg en intelligentie vau de 
uitvoerders . doelt dil is dan ook de eenige voorwaarde 
om van een gtinstigen uitslag verzekerd te zijn 
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Herichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Hoorden Gouverneur Generaal 
vau Nederlanilscli Oust-Inilie zijn de volgende be-
stliikkiiigeu genomen : 

bij den Waterstaat euz., benoemd: tot ingenieur 
lste klasse, de ingenieur '2de klasse A. J .Numans; 
tot ingenieur "2de klasse, de ingenieur 8de klasse 
M . itodund; tot ingenieur 3de klasse, de adspirant-
ingenieur ti. van Nes; totadspirant*ingenieur A . G. 
Laflliainga. daartoe ter U-schikking gesteld; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, 
wegens ziekte, aan den ingenieur lste klas-e 11.(1. 
vau Sillevoldt. 

— Door den Minister van Koloniën zijn vastge
steld nieuwe Re pal in gen betreffende hel overvoeren 
van natuurlijke en gebakken steenen en vin pan
nen naar 's Rijks overzeesehe bezittingen. Exem
plaren van deze be|ialingen zijn, op franco aanvraag, 
gratis verkrijgbaar bij het Ministerie van Koloniën 
(Bureau V), te 's-iiruvenhuge, en bij het Koloniaal 
Etablissement te Amsterdam. 

— lu de Memorie van Antwoord der Tweede 
Kamer omtrent bet voorstel van de heeren lak c. 
s. tot het houden eener enquête omtrent de exploi
tatie der Nederlandsche spoorwegen, verklaren de 
voorstel Iers met voldoening te bebben veitioiiieti, dat 
deze enijuéte in de alileelingen vrij algemeen nuttig 
en wenschelijk is geacht. Eene herhaalde lezing hun
ner Memorie van Toelichting heeft hun de zekerheid 
verschaft, dnt men in de sectien met nadruk ia op

gekomen tegen de bewering, alsof zij aan hut onder
teek ene bejualde richIing wilden geven of vooruit* 
loojien op de resultaten der enquête. Dc vraag of 
het wenschelijk is de iu België toegepaste sjmorweg-
p-il'i iek voortaan ook hierlelunde te volgen , en 
of liet mogelijk is om de schade, waarmede de ver
booging der Duitsche vrachtprijzen ons bedreigt, door 
verlaging der vrachten in Nederland ten laste onzer 
s|Hrorwegen te brengen, worden iu de Memorie van 
Toelichting niet aangeroerd , veel minder beantwoord. 
De voorstellers ontkennen, dat zij reeds bij voorbaat 
als eenig middel om tot tariefsverlaging Ie geraken, 
staatsexploitatie /ouden hebben aanbevolen ol voor
ondersteld. 

Nog andere opmerkingen U-antwoorden de voor
stellers, om te doen uitkomen dut zij zich in de 
hij hun voorstel gevoegde toelichting op een geheel 
onpartijdig standpunt plaatsen en, slechts feilen op-
soinnieiido. elke oordeelvelling zorgvuldig hebU'ti 
vermeden. I lat tegenover Duitschluud's spoorweg-
politiek elke maatregel onzerzijds machteloos zou 
blijken, zouden de voorstellers niet gaarne beamen. 
Maar wel zijn zij levendig doordrongen van het 
besef der uood/akelijkbeid, dat wij tegenover de 
mededinging en de gevaren , die onze welvaart van
uit bet buitenland kunnen bedreigen, ons opzettelijk 
eu ernstig rekenschap geven vnu onze eigene krach
ten , van de hulpmiddelen waarover wij kunnen 
beschikken, van de wijze waarop deze het voordee-
ligsi kunnen worden aangewend, liet tegenwoordig 
enquête-voorstel strekt juist om allen twijfel en onze
kerheid dienaangaande weg te nemen. Eetst wanneer 
het daarmede beoogde dool mocht worden bereikt, 
kan ook over onze verhouding tegenover de Duitsche 
spourweg[iulittek eene stellige vruchtbare mectiing 
wonlen uitgesproken. 

De voorstellers verdedigen voorts de vraag, waarin 
de gewenschte enquête wonlt omschreven, d ie , 
evenals bij vroegere enquêtes , zoo ruim mogelijk is 
gesteld, zonder omtrent onderwerp en strekking van 
het onderzoek eenigerlei twijfel toe te laten. Hoe
zeer bereid om zich bij eene gewijzigde reductie dei-
vraag , zoo ct eene betere werd aangegeven, neder 
le leggen, kan de iu bet voorloopig verslag aatibe-
volene niet worden overgenomen, omdat dan een 
groot voordeel der enquête , namelijk bet vragen 
vau inlichtingen omtrent hetgeen tot verbetering der 
bestaande toestanden kan strekken, zou worden prijs 
gegeven. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft 
eene buitengewone vergadering uitgeschreven op Za-
t u r d u g T M e i , e. k. des voormiddags te 11 ' , uien, 
in het lokaal Diligeutia. 

Die vergadering is uitsluitend bestemd lot vast
stelling van de notulen der vergadering van 12 Apri l 
1881 , en tut voortzetting der beraadslagingen be-
lrellende de voordracht vun hel lid J . A . A . Waldorp 
over de watergemeenschap tusschen liet Noordzeeka
naal te Amsterdam eu de rivier de Waal. 

— De tlei neen te raad benoemde tot udjuiict-iiisjiee-
teur der houwpolitie den beet Joh. Bodaan, timmer
man alhier, met l."> stemmen; de heer I„ ,1. ('hr. 
Koderilsch, opzichter bij den aanleg van Staatsspoor
wegen, verkreeg l . ' i stemmen. 

Door het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst bet onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
Spoorwegen over dB maand December I88U. 
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kilogr. 

Ml II 
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Totale uutvaugat (1). Ontvangst per 
f» per kilometer. 
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Reizigers 

Atntsl. 

Bagage. 

Toni. 
(1000 

kilogr. 

Bestel-
'oedcreu. 

Toua. 
(1000 
kilogr. 

goederen. 

Toni. 
(1000 
kilogr. 

RahAjan. 

GoldsD. 

Hugagr. 

(tuiden. 

II ... i 
(oeilrrcu. 

1 .ll..ii 11 

goederen. 

Gulilen. 

rijtuigen. 

Galden. 

v.oig.te.1. 

('.lilden. 

V;.u af 
1 Januari 

1880. 

nul.leu. 

Vau af 
1 Januari 

1879. 

(ïulilin. 

Vnu af 
1 Januari 

1880. 

Gulden. 

Vuu al 
1 Januari 

1870. 

Gi . l . l .n. 

M.ui"']i;i|-|iij tot Eipluitatic vau 
1 1 1 

M.ui"']i;i|-|iij tot Eipluitatic vau 

- - - ; 740,200.40. 9.446,596.45 8,566,806.70 24.60 28.10 

Nfilcrl.iinl-clii' ItijiiHpoorweg-uiaat-
üchappij 180,641 m 89,t M IcSUakVii' 4,514.82' 100,140.37s 4,893.76 2,909.— 5,491,833.52 5,812,136.16' 68.20 72.88 

Spoorweg l.i i.l. ii Woerden . . . 11,187 9 1, tt 5,71)3.491 80.12 1,668.55 47.66 - 109,868.06. 108,588.113 8.30 8.21'. 

HollauuVhe IJzercii-Spoorweguiaut-
eohsppiji 

a. Iijii'ii bewesten Amtiterilaui . . 
i. lijnen beooiteu Amsterdam . . 

•Jls.li.iu - - _ 137,708J0* 
•jo.:tao.l»= 

5.475.04 
2,570.01' 

05,685.51 
871,007.811 

6,998.69 
5,998.51' 

4,975.51 
fi.625.43 

3,4-J5,9l'>9.»3 
1,708,692.74 

3,311,234.3» 
L M I d k t M t i 

52.73 
27.30 

50.08 
22.64 

Nederluudselie f'entmal-Spoor weg-
maatschappij 30,385 100 8U(I 0,187 37,178.04 1,070.05 6,937.- 10,413.13 5,648.50 652.15 834,797.47 804,638.56 22.36 21.61 

Noonl bra bantsch—Ouitsche Spoor-
wcgmaat*clui|U>ij 10,4.11 18 •1, 10 .-.,85(1.42 141.68 21,989.65 708.78 978.59 410,751.16» 294,701.82 12.06 868 

Graml ('entral Beige - - 101,1180.- 1,524.32 460,640.67 8,073.18 4.408.71 7,068,254.72 6,837,142.53 30.86 31.97 

Klieiuiiiche Spoorwegonderneming: 
a. X ij luegen—-Kleef 
6. Esvesssr— Kleef 

6,822 
1,464 

I 
tl 

7,'JOO " 
4,180 

2.032.-
1,205.-

4 3 . -
58.— 

2.535. -
2,715.-

30.— 81.800.-
00,400.— 

74,000.— 
101,100.— 

8.38 
7.26 

7.60 
8.15 

Snoorwegoude rue tiling Meelielen— 
29,87:1 7 17.1SB 0,412.55 46.35 14,019.- 73.— 519.- 373,593.54 - 17.30 -

TOTALS OVTVASOSTI December 1880 (1): Maatschappij tot fttploltstk vnn StMtfSpoorwtgea ƒ 7lO,2Ul).40- {tegen J fiS*.185.71 in 187SI); Nedcrlaudsehe Rijuspoorwegmaat-
SiMiurwetr 1-eiden— Woerdea / 7,5(15.82'. HolIauuVhi: lJ/ereu-Sjioor«eiriiaat->ehappij: •>. lijiu-u bewesten Anistenhiü ' :tMi,y:(U.ii I- i t . - .n i :i:ïs .lit;;, Ti'.i in IST'.n, 

terdam /'377 WO.'.)..5 (tegen ƒ 2f,.,Ul.l5.2lt-' i» 1*7'.' . .Ncilerluiid-elie < 'ent m nl-Sp...rw tg mant-e happij ƒ «7,«Os 77 (tegeu iu lS7'.)i; Noor.ltiiM.iantsrli- Ihiits.-lt.-
/3tf,ü76.12;'Graiid Central Beige f 57»' lJ:(fi.K8 v tegen ] XtftfibVïi i» 187U); Rheiuiache Spoonvegolidf, la-uiiug: a. Nijmegeu Kleef ƒ5,510, b. Zeve 
ruemiiiL' Mee hele a-TsfSOBSSB ftêfifoM, 
Uitieve"cijfers der outvaugsteu eerat later kunnen worden va-tg.»teld, 7iju deze opgaven «letliU als benaderende te beielioiiweii. 

Kleef 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 30 April 1881. 

— Door / . M . zijn l*noeiud lo l oplichter der 
Sfl k l . TOOT hot stoomwezen: met ingang van 1 Mei 
a. s., J . L . Goudswaard te Rotterdam en, met in
gang van 1 Sept. e. s., N. van den Toorn te llen-
drlk-Mo-Ambacht 

s - G r a v e n h a g e Voor de stichting van een Ca
sinogebouw te Seheveningen hebben de heeren J, 
Waldorp, hoofdingenieur van den Waterstaat. W . 
Springer, gemeentoarehitert te Amsterdam en B. 
Reinders, directeur der gemeentewerken, alhier 
die de beoordeeling der ingekomen plans op zich 
namen — aan het comité van het Casinogerappor-
teerd, dat zij de voorkeur geven aan het ontwerp, 
ingezonden door deu heer T h . (ï. Sch i l l , civiel-inge-
nieur cn architect, te Amsterdam. 

— De dezer dagen uitgeschreven algemeene ver
gadering van de Nederlandsch-lndisehe S|toorweg-
Maatschappij is tut 25 Mei a. s. verdaagd, wijl niet 
L'enoeg nandeclhoiiders opgekomen waren om te be
slissen over den vootgestetuen verkoop \nn de lijn 
Batavia—Buitensorg. 

— De kans wordt verlevendigd, dat men alhier, 
volkomen in het centrum cn op liet mooiste punt 
der gemeente, een |«ssage zal zien verrijzen, die 
volgens ccne aandachtige beschouwing van de teeke
ning zal kunnen wedijveren mei het lies te der lie-
s taande, eu die den reeds gevesugden naam van den 
architect II, Wesstm .Ir. bi'steudigl 

De passage zou van het Muitenhof, lusscheu de 
sociëteit De Eendracht en het hoekgebouw van bei 
kadaster in, ongeveer 25 meter breed, huur weg banen, 
rechtdoor, met een uitgang op de Plaats, tengevolge 
waarvan enkele panden zullen moeten wonlen afgebro
ken. Zij zou wonlen opgetrokken 'ui den Knillsch-
renaissmce stijl en, naar de kleuren op de teeke
ning te oordeslen, zullen sierlijke zuilen, die het 
hotel, 'twelk aan de Plaatszijde boven deu ingang 
ontworpen is, onderschragen, van rood marmernjn, 

terwijl de kapilcelci inderdecleii de bronskleiu 
vertoonen. IV fijne winkelpuien iu de passage schij
nen van geelkoojicr te wonien aangebnicht, eeniger-
mate in den trant van de Galerie d'Orleutis, in 't 
Palais Royal te Parijs. De peis|HVliof-teekenhig ver
toont een mozaïek vloei'; de toegangen daartoe wor
den door kolossale winkelhuizen geflank d , die met 
hun hooge topgevels zich ver boven de nevengebouwen 
verheffen, Buitenhof en Plaats een fraai aanzien zul
len geven cn beide pleinen beheerschen. De hoofd
ingang aan de Plaats wordt bekroond door een beel
dengroep , waarin de Sledeinaagd de beschermende 
handen uitstrekt over Handel en Nijverheid. 

Dit plan kan dan alleen worden uitgevoerd, als 
bet Rijk de terreinen vnn het voormalig Valkenhof, 
onlangs nog in gebruik voor de koninklijke stallen , 
aal willen verkoopen aan de onderneming, die de/e 
verfraaiing beoogt. 

— Bij de bekroning van de venhenstenjkste leer
lingen der Academie van Beeldende kunsten en Tïvh-
nbche Wetenschappen werd de groote Rijksmoiluillc 
uitgereikt aan den heer .1. Wolbers voor het ont
werp van eene passage. 

Dr. Beynen, Voorzitter van den Raad van Be
stuur, bracht een woord van hulde aan den jeugdi
gen 22.jarigen Wolbers en zeide , dat de jury mei 
volle consciëntie den eersten prijs bad toegewezen 
aan zijn ontwerp. Reeds dadelijk weid eenparig be
weerd, dat men hier niet stond voor een normaal 
werk van jongelieden, leerlingen eener Academie, 
maar voor eeu zeer gunstige uitzondering op den regel. 
Met buitengewonen lof was hem de prijs toegekend 
voor zijn plan voor een passage, en de uitstekendste 
deskundigen hadden hun goedkeuring aan dien arbeid 
geschonken. De Raad vau Beheer vond de zilveren 
rijksimilailte te gering voor dezen leerling; hij had 
hem een gouden medaille willen geven, maar deze 
bestaat niet. 

Welnu , dc Raad had er eeu ander middel op 
gevonden: hij zou den vcnlienstelijken jongeling kro
nen op de wijze der oude Grieken; bij zou hem 
den palm dei overwinning, den palmtak «Ier verdien ste 
uitreiken. Die, palmtak was versienl met ecu prachtig 
bouujiiet — 't symbool der gevoelens, die dit hulde-
bewijs moest wekken — en met de nationale linten, 
omdat de gelauwerde jongeling een Nederlander is 
en omdat zijn plicht was voor /ijn land le werken. I 
Die plichten als kunstenaar en als Nederlander drukte 
de heer Beynen hem in treffende taal en met eeu 
hartelijkeii handdruk op 't hart. 

Toen de stormachtige bijvalsleekeueji, na dit zeld
zaam huldebetoon losgebarsten, ophielden, vatte de 
Voorzitter nogmaals het woord op om den heer Vogel, 
Wolbers' leermeester, geluk te wenschen mei de over
winning , ook door hem behaakl door het kweeken 
vau zulk i«n leerling. Hem dankzeggende voor dc reeds 
aan de Academie bewezen diensten, beval hij hare 
belangen opnieuw aun den onderdirecteur aan. Üe 
plechtigheid van de uitdceliiig der prijzen werd dooi
de toespraak van Dr. Beynen, de voordracht van 
den heer ,1. Murgadanl over eene reis uaar Rome 
en de welwillende medewerking van eenige leden dei-
Koninklijke Miinnenzaiigvei-ceniging Cecilia onder lei
ding van den heer Nieolai, directeur der koninklijke 
muziekschool, verhoogd. 

Amsterdam. Op de prijsvraag, dooi- de rage-
lingscommisiie der tentoonstelling van hulpmiddelen 
voor den boekhandel uitgeschreven vooreen teekening 
van een een- diploma, zijn twaalf antwoorden inge
komen. De prijs van f 100 is, blijkens eene iu dit 
blad voorkomende advertentie, toegekend aan dc tee
kening, Ingezonden under bet motto »Repos ailleurs", 
waarvan vervaardigster bleek te zijn mejuffrouw 
Adolliua Giease, leerares in het h:uidteekeiien aan 
de hoogere burgerschool voor meisjes le Amsterdam. 

— Voor de betrekking van opzichter der Stads
reiniging alhier, opeen traktement vun /"BOB, heb
ben zich niet minder dan ruim 1U0 sollicitanten min
geboden. 

— Naar de verklaring van deskundigen is de toe
stand van het gebouw, waarin het Rijkstelegraaf-
kanloor is gevestigd, van dien aard, dal het nog 
slechts weinige jaren dienst zul kunnen dom. De 
zwaie belasting der zalen en het gedurig dreunen 
der Hughes toestellen heblien bet gebouw aanmer
kelijk verzwakt. 

Het voornemen bestaat om, in overleg met het 
Gemeentebestuur, S M nieuw kantoor le bouwen op 
eeu der terreinen bij het ccnlraal-station in het open-
havenfrutit. In het oude gebouw zal evenwel een 
hulpkantoor gevestigd blijven. 

— Het nieuwe gebouw van de Industrieschool 
VOOT vi-ouwelijke jeugd , op de Weteringschans alhier, 
is voltooid en de o}<ening van den bazar, die gehou
den wordt om in de kosten vnu het solioolutneublt!-
ment tegemoet te komen, boud velen de gelegenheid 
aan t*m blik te werpen in dit gebouw, dat, naar de 
plans van den ingenieur-architect A . I.. van Gendt, 
door de hoeren 11. Rietsnijder en Zn. gebouwd is. 
Hel geheel maakt een goeden indruk. 

— Op I Mei e. k. is hel 25 jaar geleden, dnt 
de lieer B. de Greet' Jzn. werkzaam is als architect 
der gemeente Amsterdam, nadat hij reeds van 1884 
tot 1K5Ü bij het beheer der pnhliekc werken en 
andere betrekkingen werk saam was geweest. Vele 
belangrijke werken zijn ouder zijn beheer of mede
werking totstandgekomen, o. n. de groote brug 

vour de Halvemaansteeg, de Stadsschouwburg, enke
len voor middelbaar en lager onderwijs, enz. Door 
Burgemeester eu Wethoiidei-s is eau den heer Ie 
Greef in eene buitengewone verguderiiig , ZalurïLg; 
jl. gel deu (omdat '.ij op dien dug voor 25 jaar 
beeedigd was) een prachtig geschenk vei-eerd, be
staande uit eeu inktkoker vun dof eu glanzend zil
ver; daarop is eeu fraai vroiiwebecld aangebracht, 
vei-schillemle attributen op de bouwkunst betrekking 
hebbende en drie schilden : lo. het stadswapen en 
een opdracht vim 'tgeschenk, 2o. eene gravin*», 
voorstellende de linlvemaanshrug en .'(o. deu Stad -
schouwburg. 

Rotterdam. Ingevolge het besluit rail deu Ge
meenteraad, betreffende de bijdrage van hoogstens 
3 millioen in de kosten ter verbetering "an den 
Nieuwen Waterweg, is het Gemeentebestuur met 
deu Minister iu overleg gut reilen oinlt ent de regeling 
•Ier zaak. De uilslag daarvan is door hen aau den 

Gemeenteraad medegedeeld. 
Daaruit blijkt, dal legen dc voorwaarde, volgens 

welke dc bijdrage uitsluitend zou worden verstrekt 
voor een open vaarweg, zooals bij de wel van I S»>-t 
en ook nu weder door de Staatscommissie is voor
gesteld , geen bezwaar bestond, evenmin als tegen 
het bepalen van een termijn tot hoelang de gemeente 
lot het verleenen der bijdiiige gebonden zou zijn. 

De voorwaarde, dat aan de scheepvaart geen rijks
lasten zouden worden opgelegd, rood bij den Minister 
bezwaar in zooverre, dal ile Regeering zich niet bij 
overeenkomst, die in geen geval zonder medewer
king van de wetgevende macht totstand U U kunnen 
komen, daartoe zon kunnen binden. Duur de Mi
nister echter verklaarde, dat de Regeering er niet 
aan denkt zulke rechten te heffen, geven Burge
meester en Wethouders aan den Raad in overweging, 
van hei stellen van die voorwaarde af te zien. 

Eindehjk is eeu ontwerp-rsadsbesluil tot bet ver
leenen vau de bijdrage ingediend, dal door den Rand 
mei algemeene stemmen werd aangenomen. 

— He Vereeniging voor Geschiedenis en Kunst 
alhier, beeft op het gebied van kunstnijverheid als 
prijsvraag uiIgeschieven de vervaardiging van san 
spiegellijst met glas in hout, metaal ol'ivoor; nuder 
materiaal is uitgesloten. Be uitgeloofde premie be
draagt honderd gulden. 

- Commissarissen der Rotteiilauisclie Train weg-
maatschappij heblien tegen 12 Mei een buitengewone 
algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenge
roepen, waarin zij een voorstel zullen doen tot wij
ziging van 10 artikelen dur statuten. Beze wijziging 
betreft hoofdzakelijk de directie en in verband 

daarmede - de whsstverdeefiag. 
[let doel is namelijk: hel beheer van de zaken 

der vennootschap, onder toezicht van commissarissen, 
op te dragen aan één directeur, die zijne vaste woon
plaats te Rotterdam heeft en door de algemeene ver
gadering wonlt benoemd en ontslagen. Commissaris
sen zouden alsdan de bevoogd beid heblien , voor zijne 
bsnoem'mg eene niet-bindende aanbeveling te doen 

Wal de winst verdeel ing betruit, daaromtrent wnnli 
voorgesteld, dat zij evenals op dit oogenblik liepa.dd 
blijft op 55 pCt. voor de aandeelhouders, Irt p l ' i . 
voor de commissarissen en 10 pCt. vour hel reser
vefonds: maar dat de 0 pCt., thans toegekend nau 
don president-directeur, voortaan worde toegeken l 
aan deu directeur, en de 16 overige percenten aan 
her personeel. 

Utrecht. De heer J . T. Swenker heeft neb 
tot hel Gemeeiiteliefiuur gewend met verzoek, dat 
hem vergunning zou worden verleend tot hot doen 
io..|..'n door de straten der stad van een atouui nt r is l -
locomotief, systeem Bollée. De beer Swenker had in 
zijn aanvraag gestipuleerd, dal dc machine mei ketel 
zou zijn h ' jniardekrachl op (i atmosferen en op 
1(1 atmosferen lx» vond ruk heproclil. Onder de vuur
plaat zou eene ihiuruau bevestigde uschplaut of 
lade zijn, om asch eu vonken up te nemen, terwijl 
de schoorsteen van een zeker werkenden vonkenvan-
ger zou worden voorzien. De inrichting der machine 
zon zoodanig zijn, dal de machinist de richting en 
snelheid uaar willekeur kou regelen. Ken en ander 
zou dienen tol waarborg, dat van het gebruik vnu 
deze straat locomotief voor dc veiligheid vnn 't. ver
keer geen gevaar te duchten was. 

Burgemeester en Wethouilors hebben evenwel ge
ineend , den hoor Swenker do gevraagde vergulining 
niet te kunnen verleenen. Hun afwijzende U-schik
king steunt op de overweging, dat lu-t bezigen van 
een voertuig van zoodanige zwaarte als een strant-
locoinotief — die eeu gewicht zou hebben van 
1-1,000 k i lo , waarbij dan nog zou komen het ge 
wicht van de le vervoeren goederen tot een maxi 
mum van 10,000 kilo — voor de bruggen der ge
meente nadeelig zou zijn , ja zelfs gevaar zou opleveren. 
Gok de talrijke klui/eii in de gemeente ou do be
strating zouden door dit voertuig wonlen benadeeld, 
Kindelijk vi-eezen Burgemeester eu Wethouders, dat 
hel bezigen van een straatlocomotief uls vervoermid
del nadeel zou doen ontstaan voor de openbare vei
ligheid, eu ook dil doel bon bezwaar makeu het 
verzoek vau dou hoer Swenker toe te Staan. 

l a i i k o i B l i j f i n g p i i van UntasMingen. 
Maandag, S Mei. 

Ferwerd. te 10 ureu. ten gemeentehuize van Forvver-
dcnidccl: lo. hel vernieuwen van een gedeelte der wal-
licschoeiing te Marruui: 2>K idem te llallumerhoek : So. 
het vernieuwen van een gedeelte der draaibrug over de 
lllljei vaart te lihja. lllerlH-st.) 

4ma1erde.ni, le 12 uren. door hurg. en weth.: hel 
maken vau deu bovenbouw eener loods, op de Handels, 
kadi bijbehoor Ie werkeu. Raming f 72,500. 

llelfl. te 12 uren. i W r den directeur der artillerie-
stapel- en conslruclietuagazijiieii: de levering van 105.000 
KG. lood. 700(1 KG. Hunku-tiii en 25.0011 Kt;, staulijzer: 
«. I?5.<MJ0 Kl i . gietijzer, merk Gartshorrv ll». 1, b. 200.000 
KG. id , merk idem. •-, 2.'i,000 KO. idem, merk Blaenii-
viiii i i " . I. d. 11.000 KG. nieuw zink in blokken. 

- H a v e . le 1 uur. ilixil' hit gclili-clllelii-sl.: bet verven 
van i andelahres, consoles, lantaarns enz. te 's-Hage en 
Sche roningen. 

• -Hoge. tc | uur, door hurg. en weth.: het aanleggen 
van ecu riool aau de Heek nabij hel Seheveningsche tol
hek tot de gracht nul dom de Aloxandei kazerne. 

«rhlede .nl, door de directie der gei ntegasfabriek : 
le-t venen van dc lantaarnpalen, -armen en lantaarns, 

imalrrdam. bjj llilhers. Vondels 
•pa . niel hijlt" ng dei de reeds 

gelegde hindeermgswerken ui de Vondelstraat. in de na-
hijheid der kerk van St.-Nicoliius hij de Veste. Inl. hij 
dén archiiect P. I. II. Cuypers. 

Ulnadag, S Mei. 
<e lij»»» laat, te 10 uren. in het gemeentehuis: de 

onderscheidene werken en leveringen uuii de polders Oud
en Nieuw-Noonl lieve land. 

Zullen . le 10 uren. in Be Hol lands,-he Tuin : het een
jarig onderhoud Lo, van dc werken. kozeniegelNiuwen euz. 
te Zutfen, SO. vau de ku/ei nog.-hou won enz. Op de leger-
fil.i.ils Inj Milligeu. (Herhest.l 

Ka»endaal. te 10 ureu, door het gemeen tellest: het 
aanleggen van: lo. een trottoir ten oosten van den stations
weg: 2o. eene brug over de Watermolen beek iu den kei
weg nabij Nispen; Sn. een gedeelte kei best rating. 

Kieuwkaap, te 11 ureu. bij T. II an: het éénjarig 
onderhoud, met de reparaties, vernieuwingen en leveringen 
aan de eigeiuloinir.cn van den polder Nieuwkoop. 

Prliiarnliajre, te 0 ureu, door den architect .1. A. 
Gomes (vau Hreda). hij C. Martens: hel bouwen van een 
kollielmis np eeu jierceel ouder Prinsenhage. 

Weenadag- 4 Met 
n-Hage. te 1| ureu. door hel ministerie van waters!, 

enz.: lo. het verrichten van haggcrwerk iu de Nnordgeul 
tegenover de oostpunt van Hozeiihurg. lusscl Ie kilo-
met ei raaien 145 en \\f>. Bauiing • '-1 • )<' 2o. dc veriii.-ii-
wiugoi herstellingen aau de Itijksi iviei werken in do 
Noonl. de Oude-Maas hoven het llerengat. het Mallcgal. 
de Krabbe, de Dorische Kil cn het Spui, met het één
jarig oudert?'""! Raming /' .'«1.500. 

llerdret-ht, le 11 iin-u.' hij J. C van der Borst! het 
houwen vuu een fort aan den nieuwen Maasmond illoek-
tan-llnllaudl. le geil.-elle. Hauling / 74.000. 

a-Kearh, te II un-n, m het Oud-Stadskoniehuis: hel 
houwen eener wachter*w g met liergplaats, bij h.-t 
stoomgemaal vau .len polder Bischveld-eii-Maij. op den 
linker I >••-/.•.lijk. 

VV i I li el m i II nil iirp te 11 uren. iu het gemeentehuis : 
de gewone omleil Iswerketi aau don Wilhelmiliapolder. 

tilal . Ie 12 uren, iu hel Ambtshuis : het verhoogen ou 
verzwaren vau den Waalhandijk van l l ver-I tet uwe. ouder 
Leut Oosterlumt en Slijk-F.wnk. van ln-kto terpaal 175 
lot 225. ter lengte van 5000 M„ uu-t de levering vau 2001) 
stère gewasschen en ÓOfl stère gewone riviergriut Aanw. 
2 cu :i Mei. U- 10 uren. 

Klateren, te 12 uii-ii. iu de sluis wachtels woning : 
eeuige vernieuwingen cn heistellingen aau de massale 
zeesluis aldaar, met het éénjarig onderhoud. 

SeerdwUa, tc 12 un-n. door bet gemeen tellest: lo. 
hel houwen vau eeu schimlgeliouw' voor p. lu. 240 leer
lingen en van eene <i||i|crwij/ois;womilg. met hijleverilig 
vau schoolmeulielen, le Nnoiilwijk-lliiiuen : 2o. het liouvveii 
van een schoolgebouw voor p. ui. 200 leerlingen eu van 
eene oiiderwijzeiswoiiiiig. met levering van H-hoollueiihi--
len, te Noord wijk-uan-Zee. Inl. hij den aivhitect W. 
I. anghoiit Gz.. te' Auisterdaui. 

Vlaardingen, tc 1 , door kerkvoogden dor Herv. 
gemeente, in de consistoriekamer: het houwen van eone 
pastorie. Iul, hij deu architect A. van der Snoek, aldaar. 

Lanter, te 2 uren. iloor he! It. K. parochiaal kerkho-
sluur. bij G. M. IMokhof: hel Imuwen vut ne pastorie. 
Iul. Iiij den architect G. te Riele Wz.. te Deventer, Aanw. 
te l uur. 

H e l le 7 ureu. door G. van Hen ven. iu lu-t Hotel-
RiH-siuk: het verbouwen van een woonhuis. Inl. hij den 
architect G. A. Schollen. Aanw. 2 Mei. te 0 ureu. 

l lkmaar. ten kantore van den secretans van dc 
Sclierineer: de levering, voor den dienst '81, vim verschil
lende benoodigdheden. en eenige poi-cceleti aard-, dijk- cu 
sloot werk. 

I,aehem, door het gemeentebestuur: het vernieuwen 
van eenige straten in de gemeente, met hijlevoring vau 
Aiidei-nachsche keien voor de liestniting van circa 1500M». 

Kaarden, 
doen vau voorzieningen aan eenige huskruilmagazijnen 
der u-si ingen Naarden. Muiilen en Weesp. in de nieuwe 
Hollaudschc waterlinie. Riming /1740. 

IIIndeleepen. le 11 uren. in het coutrihutieluiis 
ScJiiiili-uliurg: de herstelling van zeedijk werken, levering 
van materialen. 

• udenbaarh , Ie II uren. door het geiueeuleliestuur : 
hel opbreken van klinker)iestr.iling cu hel bestral iet 
keien van den gemeenteweg van Oiulenlioscli op Sep[ie, 
lengte ongeveer :,] pi M. 

Mensen. Ie II uren. iu hel Hotel Rotterdam : het één
jarig onderhoud van de werken cu getouwen enz. te 
Neuzen eu te Kllewoutsdijk. 

Krlil. te 12 Uien, door hurg. en weth.: hel houwen 
van eeue openhare school voor .'{00 leerlingen cn oiidei-
vv ijzoi-svvoiung tc Peij-Kcht. Iul. bij den bouwkundige J. 
II. Toiinaer. aan de in uatitouw zijnde kerk Ie Bourne. 
Aanw. 2 Mei, te 11 uren. 

Weerden, te 12', uren, in hel Gei >nclalidshuis: lo. 
het afdammen, dl-ooglmudcii en dc heistellingen .un de 
sluis te Bodegraven: 2o. dc heistellingen aan de hrug in 
•Ie I .uiige ruige wei do over de dubbele Wierike. 

Tiel . te ] uur. bij R. M. van Ga ren : het verlnvogeu 
•rzwaren van een giileelle Rijn hand uk ouder 0p-

. ter lengte van I2«5 M.. mei hijle-helisitcii en Ki-slen-li, ter lengli 
vering van 400 M" gewasschen grint. Aanw. 3 en 4 Mei, 
tc lo aren. 

Haarlem, te 2'/, uren. door het ministerie van wa
terstaat euz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het vernieuwen van een gedeelte l»-s«'hoeiing langs de 
Keulsche Vaart iu Noonl-llolland. Bauiing ƒ1740: SO. 
het leven-u van brik en sluitsteen en het bestorten der 
Heldersche zeewering, in 2 jieir. Raining: perc. 1 ƒ2000. 
|ieiv. 2 ƒ81110: So. lu-t doen vau duinbeplaiitingeii, het 
-tellen vu'n rietschuttiiigeii enz. op Tess,-| en den vasten 
«al vau Noonl-llolland, iu .1 |->iv. Raming n-sp: ƒ (100O, 
/0400. /"7450. 

VrljduB. • Mei. 
Hlddrlburg. Ie 10 uren. door het ministerie vau wa-

leistaal enz... aan lu-t gebouw van het prov. hestuur: 
het verbouwen eener sTuiskiiifhtswoiuiig tot hulpsluis-
iiu-esteiNWoiiing le Wemeldiuge. Aauw. 2 Mei. Itaining 
, 1150, 

H-Hearh . te In' .. uren, door het uiiuisterie ian wa-
li-ishuit enz., aau het gebouw van hel pmv. hestuur : 
hol vernieuwen van hrug no. 14 in deu zijtak vau den 
Itijks-gnioten weg Ie kl. no. 7 van de voormalige lleotsehe 
barrière. loo|n-nde door Kim Hm ven eu Valkeuswaard naai
de jk-lgisijie grens iu de richting vau buik uaar Hergeijk, 
ie Kindhi.ven. Vimv. 2 Mei. Raming ƒ5500. 

\uarden. te II iiren. iu de kazerne Oud-Molen: hel 
iV-ujarig OIMIOI-I I vnn de werken langs dc Vecht van 
W.-esp tol Maaiseveiii. (HerlM'st.i 

trenlinten . te 12 men. door lu-l minislerii- vuu wa-
terstaal en/... aan hel getouw vau het pmv. he-tuur: lu-t 
maken van plaukhcschociing met steeiislapeling enz. lang-
het kanaalboord v.m deu rmmgrooten weg van Grroobigen 
naar Delf/ijl. Itaining ƒ16,700. 

l.r«iiliiK*-ii • Ie 12'men. door hel pmv. liestuur: het 

onderhonden en hostellen der zei-weringen vveileiszijds 
Delfzijl, van 1 Mei '81 -W April 'W. 

Tilburg, te :t uren. len kantore van Kug. van Kente-
uade: het touwen vau eeue tahl'ick met aanhooren eu 
stnoui-chiMlisteen. Inl. hij den bouwkundige ,|. de BSOT, 
te Tilburg. 

t 1 recht . door de dinntie van de Nederl. Rijns|M»or-
wegmiiatschappij: hel maken van eene wachtkamer aau 
den tramweg, nabij de militaire wacht te Ben Haag. 

Xalerdag, 3 Mei. 
H o u » . le HU/, un-n. ten gemeentehuize van Wonse-

radeel: bet maken eeuer nieuwe haven met wal beschoei
ing, het vernieuwen eener brug eu lu-t maken cener 
klitikcrhcstrating te l'iugjum. 

tlmkcrk. le 10'. uren, ter gemeentesecretarie: het 
veranderen der openbare school te Uitwijk. Iul. Inj de 
aichilecten Vonk k Holwcida, le Ahnkork.' 

«ekablerum. te 11 un-n, Ier secretarie vau Barnideel: 
hel d'N-ii van hei-s|ellitigeii aan ondeischeiilene bruggen 
ui de gemeente. 

Harderwijk, te 12 uren, in het logement van Haul's: 
het h iu uen van een stuw met deuren op het landgoed 
•Ben Kssonhutig*' Inl. bij deu aivhitect-watertonwkuu-
dige Portheine. te Harderwijk. Aanw. :i Mei. te II ureu 

I tri-clil. te 1 -, door burg. eu weth.: lo. hel verven 
en teren van eeuige bruggen en der urinoirs; 2o. hel bon-
Wi-i uer hoogi-n- hiiigerschool voor meisjes, met wonin
gen voor directrice en concierge, 

Beerta, te 5 ureu, door bet gemeentebestuur: hel 
vergrooten eu verl wen der school te II -ta (West). 

*l|mej(en. door het gemeentebestuur: het leggen van 
ongeveer 200 M. cement riool, mei bijkomende werken. 

Maandag, t) Mei. 
tm - icr i l lo 12 uren. door hurg. en weth.; het 

leveren vun hal-Isteenvvei ken. als: 5000 sir. M. t nil toil-
hand. 100 stuks kolk roost eisteen ei i . 

Kenknm , te 12 uren. ikmi' G. Houdiiis, hij Cauipiuaii: 
hel maken tan eeue hunton brug met daarbijbehooreiide 
grondwerketi. Aanw. te 10 uren. 

Helnuard, hij den voorzitter-kerkvoogd der Herv, ge
meente: lo. hel bouwen vau een schuurtji- met stalling; 
2o. het maken van i-eii regenbak, heiden bij de plaats te 
Ymsvvoude bij liusticus iu gebruik. Inl. 'tij deu architect 
l'.iederbach. 

SMJeuHtaff, 10 Mei 
II r n ln ti- 2 ureu. door de maatschappij tot expl. 

vau Staatsspoorwegen, aau het centraalbureau: het ma
keu vun eeu haltegehoinv eu eenige veixleii' Werkeu. ten 
behoove van dc halte Ih-leiiaveeii. 

• M M . U- :i uren. dour .1. Jiirgeus Sr.. bij M. van deu 
lliggelaar: het lam wen vau eene bergplaats.' Inl. hij d.-u 
bouwk lige R. Hendriks aldaar. Aauw. te 10 uren. 

klundert. ten kantore van deu rentmeester der do-
meiugnedoren van Z.K, II. IVins Fredenk der Nederlanden : 
de low-ring van 250 M 1 gewasschen riviergriut. 

Knnelle (Zeel.), door het gemeentebestuur; de levering 
\.\u lal) Mi oiidcrhoudsgrinl en -'10 M 3 griiitzuud. 

Haenadag, II Mei. 
'»-Hage, te 11 uren, doorliet uiiuisterie van waterst. 

en/..: lo. het maken van 2 dwarskribben onder de gein. 
hoorvv 1b. langs den linkeroever van deu Nnlcr-Bijii. 
tiis-cl Je kilouietcrr.iaiou 24 eu 25. Raming / 4160; 
2o. de werken tot voortzetting der verbetering vau de 
Boven-Maas, onder de gemeenten Wess-ni en Maasbiacht, 
tusschen dc kilo toii-.iaieii fi;! en 65. Raming ƒ 10.S00: 
So. tiet wegruimen van een in de Waal. onder Ileest, ge
zonken vaartuig. Aauw. van alle werken 7 -Mei. 

a-llage, te 12 ureu. door bet ministerie vau water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: de levering 
van stalen spooixlavou met ijzeren eindverbindingen eu 
vau haak bouten, iu 2 JN-IV. 

Hein, te 12 uren. door d lireot • der artill-i le-
sta|M>l- en cuiistructieuuigazijneii: de levering van: lo. 
20()0 hi i. antimoon regains: 2<>. rond stoafmessing; .lo. 
10,000 Kt; Ikiiika-tin: 4o. .1000 KG. nieuw zink in blokken; 
ao. eiken platen; fio. S:t00 KG. uw gegot -oodkop,-i 
in lilokkcn. 

*rki-l. te 12 ureu. door hurg. en weth.: hel afbreken 
der In-slaande en wei lei-optouwen eener nieuwe school en 
ouderwijzciswouiiig. aldaar. Aauw. 7 Mei. Ie 12 uren. 

Ilanderdag, IS Mei. 
Arnhem. Ie 1 uur. door den burgemeester: lo. bet 

vernieuwen vun eenige werken aau de openbare |>ompeu: 
2o. het touwen vau BSO hulpbiircau van [Militie met hi-aud-
spuithuisje; 3o. Iul leveren cn leggen van cementen riolen 
enz. Aauw. van nos. 1 eu 3. 4 Mei. vin 2, 5 Mei. 

vlieringen, te 4 uren, door hel dijkshestuur, bij < . 
Koorn: het maken van een aarden dam; het maken vau 
2 a.udprolielon. allen met sti-englmiingen gedekt. 

Zierikzee . te 1 , uren. op hel raadhuis' eenige ver
nieuwingen aan de getouwen eu andere werken .Ier ge
meente. 

VrUdag. IS Mrl. 
'o-He-ih, tc lll '/j ureu. door het uiiuisterie van water

staat enz., aau het gebouw van het pmv, best.: liet i i | i -
de-dieple-hreugen en onderhouden tot 31 Bee. 'Hl dei-
haven le Moci-dijk. Aanw. 7 Mei. Raming / 2800. 

C'erlgene. IS 10'/» uren, iu het geuu-entohuis: de ge
wone onderhoudswerken vau deu Annapoldei-. 

JEalerdag, 14 Mei. 
'a-llage, te I uur. door lu-l uiiuisterie van justitie: 

hel touwen vau 2 ainhteii.uirswoningen, behoorende lot 
de l<- houwen cellulaire gevangenis bij Gnuiiiigen, gom. 
Haren. Aanw. lo Mei. te 3';, ureu. 

I'akwerl, door hel gemeentebestuur: de levering vau 
140 -tére gehonle grint 

Maandag, IU Hel. 
vni- ier ih i t i i . ie I uur, door het ministerie van kolo

niën, in lu-t gelmiiw Tot Nut vau't Algemeen: de leveling 
van Newcastle steenkolen. Waa Ik I in kers. zinkgrijs. hout-
schroeven en |Kikkisb-ii. 

%niMlerdam, te 2% uren. door de Hull. Uzeren-spuor-
wogiiiuat schappij, in Het Vosje: het bouwen van li steenen 
bruggen met ijzeren bovenbouw iu den s|(oorweg tusschen 
Warmond eu lien Haag, ter vervanging van U-staande 
bruggen. Itaining r 40.000. 

Illnadag, 17 Mei. 
V r n h i i n . te 11 ureu. in Ile Harmonie: het doen van 

herstellingen iu kazt rncgetoiivven en hot touwen van eene 
I<MM|S in hel ai tilleriepark le Arnhem. 

Haarn, te 12 ureu: bel houwen eeuer villa aldaar. 
Inl. bij deiiaichit.s-t Wicrdu, Maruixkade 105. Amsterdam. 

Leeuwarden, te 1 uur. door het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het getouw van het pmv. Instuur: de 
heistelling eu versterking van een gedeelte van hot oos
telijk kanaalh.Ninl der nieuwe Miuinikezijlsterrijl. Aauw. 
II en 13 Mei. Kaming f2100. 

i i r i c l n , te 2 ureu, door .Ie maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aau lu-t centraalbureau: het inaken 
van de i ut breid ing vuu het hoofdgebouw cn eenige bijko
mende werken OJI het station Roermond. Aanw. 7 Mei, 
te 1 uur. 

Mciiuei i luM.ru . le 4 uren. teil raadhuize: lo. ccn 
schoolgebouw binnen de kom der gemeente Nieuwenhoorn; 
2o. ecu schoolgebouw met omlei-w ij zeis woning onder de 
gcm. Nieiiweuhoorii aau hel kanaal door Voorne; 3o. eeu 
schoolgebouw mei onder wij zeis won ing aau deu Westdjjk 
onder de gein. Nieuw-llelvot>l. alten met bijhehoorend 
shiMilaiiii-iinleiuenl. Iul. Iiij den architect K. .f. Niéuwen-
huis, te Dtracht Aanw. fi Mei. 

••alerhaul . door de paters Jezuïeten ; het touwen 
van eene It K. kerk eu het verbouwen vau de bestaande 
kapel tot woning, lid. bij den architect P. J. van Genk. 
te la-ur. Aauw. 11 Mei. te 11 uren. 

Hueiiariag, 1» Mal. 
'a-Hage, te 11 uren. door hot ministerio van waterst. 

euz. lo. de heistellingen en vernieuwingen aan de Ryks-
ri vier werken op de Iloven-, bViieden- en Nieuwe-Merwede, 
met bet tV-njarig onderhond, in 4 peiv.: 2o. het onderhoud 
dei werken beluMin-llde tolde leidammeil in het Zvvolsche-
diep. niet verlichting, afbakening enz. 

Ilanderdag, I * Mei. 
Haarlem, te 2 ' , uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aau het getouw van hel prov. best.: hel 
voortzetten der verdedigingswerken op hel uoordcistruiii! 
vau Vlieland. Aauw. 14 Mei. Itaining / 21.200. 

Vrijdag. SO Mel. 
- I to - ih . te M i ' , uren. door het ministerie vau wa-

teista.lt en/... aun lu-t gebouw van lu-t pmv. best.: de 
buitengewone herstellingen aau do schipbrug over de Maas 
bij l l . i l . - l . Aauw. 14 Mei. Ruining ,'4400. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 30 April 1881. 

I.rottingen . te 12 uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het getouw van het pn»v. bost: het 
loggen van kei tost niting met wedeiszydsche kliiikervoet-
padeu op deu Rijks-gnmlen weg door hel dorp Haren. 
Aanw. 13 Mei. Itaining ƒ 5*45 

Danderdag, SS) Mei. 
Lelden, te 12 uren. door huig. en weth.: het leggen 

van eenige klinker- en kei bestratingen. Iul. bij den ge-
mceutourrhin-cl. 

Afloop van Aanbesteilingen, 
Lelden . 10 April: door den uninfect W. K. vuu der 

Heijden: lo. hel makeu vuu een luiichiiiegeboiivven ketel-
hnts met bemetasbng der ketels enz.: ingek. U hilj.. als: 
A. Verhoog, te Leiden. ƒ8487 
S. vau lavuweii, . idem 8127 
Chiïstiaanse * Zegv.-ll. • idem » 7887 
Kaptein deu Bouwmeester. « idem l 7750 
J. Mirande. » 's-Huge, l 7720 
J. Spreii, n Leidonlorp, " 7700 
Rufgeis en O L , . 's-Hage. .> 7600 
J. N. v. d. Houd , Leiden. • 7^82 
Wed. Rijk en 7.n.. « idem 7280 

So. het maken vuu een heen-uhuis in.de Plantage al
daar: ingek. 0 bilj., als; 
Kaptein den Bouwmeester. tc Leiden. ƒ lfi.370 
.1. Slii-ande. » 's-Hago, lfi,()0t) 
Tom Sc Van llergen Henegouwen, » idem •• 15,8311 
Rutgois en ('.,.. • idem i 15.800 
C. Meijeis. . idem • 15,743 
.1. N . v. d. Bende... « la-ideu. » 15.130 
VV. P. ,1. Verbaar. » idem i 14.1100 
J. Spreij, » la-iderdorp. •> U.'.tflK 
W. V. Riiasveld, a s-Hage. - 18.675 

Ntadakanaal, l'J April: do tovcntouw van e.-ne 000-
rciibehuizing c. a. te Stadskanaal, voor It. K. Dostervvijk; 
ingek 5 biljetten, als: 
II. Huizing: te Wildervank. ƒ I2.K40 
J. Pranger. •• Stadskanaal. -< 11.707 
J. Bos. i Zaalbroek, i 11,472 
J. Liuzel, .. Stad-kauaal. •• 11.111 
G. Il.uelli.it. .1 Pekela. I 10.023 
gegund. 

'a-Hage, 22 April: lo. het leggen eu iiigniven van 2 
Iclcgraufkutols tc 's-Hugc; minste inschr. wa- I'. Kraaije-
vel.1. te 's-Hage. voor ƒ625. 

2o. bet driejarig onderhoud en het ut richten van «vuige 
herstellingen aan het Rijks-postkuutoorte Haarlem: minste 
inschr. was S. H. Peyra. te Haarlem, voor ƒ4100, 

VUearli , 22 April : lo. de voorziening vau de kanaul-
U nu den der Znul - I l«-i 11-v.u 11. iu Noonl-Bru bant: minste 
inschr. was G, ,1. Gmot. le St.-Anna hi| Nijmegen, voor 

/ 8620. 
SS, het veranderen iu steeuglooiiugeii der rijzen IHIVCII-

en heneden vleugels van eenige sluizen op «Ie Zuid-Willems
vaart: minste inschr. was dezelfde, voir ƒ2240. 

Zwelle, 22 April: het makeu vuu steiger- eu paal
werken in de buitenhaven der nieuwe schutsluis te 
Zwartsluis; ingekomen , als: 
l i . Slot te Zwartsluis. / ' 10.777 
A. liloks \- II. fJruins. n Zwolle. . 15.U08 
Fokke Aberson, i Steenwiik, i 15.083 
.1. Otten, * Mep|KL-l. • 15.884 
A. Reki-duin. * Genemiiiden, i 15,388 
L. Krook, « Zwolle. i 13,067 

llaarlem. 22 April: de verdiepingsweiken in den 
Haai Icinmenneerpolilei; voor de massa ingekomen 3 
lulj.. als: 

C. Hoiiteise. ƒ 2M.848 
L Brouwer, i 24.043 
J. v. d. Heuvel Az.. i 23.700 

.1. Verbeek, pere. 2. / 3015. 
1'. van Kssen, pen. I. ƒ2287. voor |M-IV. 2 ƒ 2347. 
,1. Roeland, pen-, 2 ƒ 2607.30. 

2o. het makeu vun eene brug over de Ringvaart; ingek. 
6 bilj.. als: 

W. N. Schreuder. ƒ lt843 
.1 HnlsUw. • 10.250 
I'. van Kssen, » 10,147 
J. V. .1. Heuvel A/. , I U.080 
W. l'oppée. " 0.060 
B. Zuitbof. I 8.WI5 

Velaelaar, 22 April: het touwen van een schuur, 
buiten de leverantie van steenen. minnen en aardewerk, 
onder beheer vau den architect .1. t'. Meijer, te Goor: 
ingekomen 10 biljetten, als: 
II. B. Klbennk, ie Horkuloo, ƒ3008. 
Gebr. Itlankvooit. • labergen. i 2774. 
I). Assink, » lochem. i 2710. 
I. . Nijliuid, i Borkul.Ni. i 2607.70 
.1. II.'Rietman, •• idem i 2600. 
K. Mensink. a Gelselaar, i 2544.44 
.1. Webneis. i i.lem • 2500. 
P. liietuian, l Biepeiibeiui. i 2487. 
(i. W. Lippens, haar. - (teisten-n. » 24*7. 
J. I). Welmers, I QakUaBar, i 2445. 
gegund. 

*>nrek, 23 April: het verhoogen en verzwaren vau den 
zeedijk vau Wij ml uit si* radeels Contributie over 1250 M. 
lengte, lusscheu de Molkwemmersluis en Sc hui len hurg: 
aangenomen duor K. II. Heiupeniii-. te Hols ward, VIMH-
ƒ21,580. 

(. i-anlngen 23 April: hel vertinnneieii eener In-huizing 
en het touwen vau een kantoor in dc Akerkstraat onder 
tobeer van de arcluhsten Hm-kzema; ingek. 6 bilj,. uls: 
.1. II. Muller. tc Groningen. / 1'JUO 
T. IJ. Jelsina. i idem i IHMl 
.1. Biveninin, - idem l 1705 
T. Ro.-lfs.-ma, » idem i 1608 
G. A. de Ruiter, i idem i 16t)7 
A. Stii-ndum. • idem • 1547 
gegund. 

l'treeht. 23 Ajiril: het touwen van een waakhuis met 
magazijn, opzie hterswon ing ou dienstvertrekken, onder de 
gemeente Amerongen; ingek. 8 hilj.. als: 
W. J. Meulink. te Tuil-en-'t-Wua!. f 10,600 
C. van Ihlli-n. • Schalkwijk. * 8,000 
M. ScbsUOr, • Mijdrecht, i 8,850 
S. van Soest, i idem i 8.813 
A. vun Soest, l idem I 8,700 
V. J. Gerritsen. I Hoorn, » 7.900 
l i . Kunioveld, - Vreeswijk, l 7.880 
Ca Verwey, « Mijdrecht » 7.444 
gegund. 

Iloojt hepiicl , 25 April : het bei-bouwen vuudetouw-
pluats iFieiwinkel" onder Breinpt; iugek. 6 hilj.. als: 
S. Jansen. te Haak. ƒ 22,308. 
G. .1. Hel. • Zei hen, l 12.574.80 
H. Gieskes » 's-Hoerentorg. » 12.125. 
B. J. Massciiuk. •• Doetinchem, « 11.080. 
A. van Raag, i Mit, - 11.765.43 
II. M. nsrendssn, i Kcp|>el, i 10,036. 

Benarhap, 25 April : het houwen vuu een sehoolgetoiiw 
met onderwijzers woning, aldaar; ingek. 7 bilj., uls: 
W. J. Meilink. te Tull-cu- t-W.i.d. ' 28,435 
J. eu W. de Jung, I Gouda. I 26,307 
A. vun Selins, i Woenien. » 22,716 
A. J. van Klis-I'. n |,,,,,|k. i 22.480 
J. de Groot, • [Jselstein, i 22,400 
M. Hailman, - Benschop. i 22.070 
A. Cnoiman, •> idem i 22.020 
gegund. 

e-Nage, 25 April: het uitdiepen vau een gedeelte van 
den Hollandsche-iJscl; minste iuschr. was M. vau Rees Pz.. 
te Sliedrecht, voor ƒ221». 

Amaterdam, 25 April: het verrichten vuu buggervver-
ken in grachten, slooten en hulkhuveiis in de gemeente, 
ged. '81; minste iuschr. waren W, Goedkoop Bz., tc Ai l i 
sten lam. en I). vau den Hos, te Schellinkwiuule, beiden 
voor ƒ0.48 1 per kP. 

ftapprmeer. 25 April: het. Imuwen eener winkeltolnii-
ling voor Gebr. Bries; ingek. 7 bilj., als: 
L. Alotis, te Groningen, ƒ M M 
11. Woliich. • idem • 4320 
II. Kunst, i idem i 3870 
A. Tieke S: II. Coetions. ,. idem l M M 
J. K. Wolrich. » idem i ;cur. 
S. KliuissiMi, « idem • 3271 
.1. M. lÜllebrink, • MaHenshoek. I 3I5U 
gegund. 

l'treeht, 26 April : lo. bet onderhnuden van- en het 
• 1 • • -• ri van eenige heistellingen uuu de gebouweu. kunst
werken, inrichtingen en ventere werken, met uitzondering 
der wissels en sporen, behoorende tot het gemeenscha p-

K. Verbuig. te Nijmegen, - 2I.UK0 
"meven ingen. •• 21,65" 

lijk station Bokstel; iugek. :t bilj., uls: 
te Bokstel, /' 4464 

I 41 «8 
. v. d. Heijden, 
A. W. V. d.' Brugge, l 's-Bosch, 
A. Willaert, I Ikikstel, l -'(000 

gO, het ophoogen van i-en gedeelte van hot geuit -
schup|>elijk station Rottenlam (B. P.), met hijbehooivnde 
werken; ingek. 8 bilj.. als: 
E. S. Reijmer, lo Rottenliim. f 53.SOO 
(i. Vlot O.z.. i Banlinksveld. I 53,263 
II. Waalhoven, » Schiedam. " 45.700 
C. J. vun Tiisseubmek. •• Rotterdam, 45.37H 
G. Goedhart, - Dordrecht u e*M0 
W. Zoiuiovelt, l Kralingen. i 43,080 
G. v. d. Drill en 

11. Haasnoot » Katwijk-aan-Zcc. A080 
W. F. Weijeis, . Tilburg, m0fi 

Hetenter, 26 Anril: lu-t bouwen van 3 woningen cn 
een schuur voor .1. Visscher, onder tobeer van den archi
tect B, van Harte Mz.: iugek. 'J UIL als: 

G. van Zalk. ƒ «004 
A. C. Ileiineriks, i 3740 
A. Pebanree, • MM 
.1. Pot Jz. i 3500 
W. Schulkos. i 3485 
II. Korl-ling, i 3450 
II. II. Lopping, l 3300 
B. v. ,1. U'orp, - 3380 
K. vau Lcusen, •< 3207 
gegund. 

tirenlngen. 26 April: het bouwen van eene hoenen-
buizing voor .1. S. Wichers, lor beheer vun den architect 
.1. Maris: ingek. II biljetten, uls: 
B. Kiel. te Groningen, J 11,280 
II. Schellens, - idem - 10,347 
II. v. d. Nap, i. idem - 0,000 
J. K. Werkman. •» idem - 0,084 
E. W. Wietzema. - idem •> «,640 
K. Fekkes, > idem • 0.487 
S. de Witt. - idem " 0.200 
A. Schreuder. « idem « 0.150 
l i . Meulink, -> idem » K001» 
ll . ld / .ml- , « idem 8.756 
J, It. Jansen, » Idem - 8,280 

l'trerhl; 26 April.- het leveren van hout ten behoeve 
van het materieel der genie: minste inschr. was W. Am-
hagtsheer, te Amsterdam, voor ƒ42.50 per M 3 . 

Cieea, 26 April : de her lx .uw vuil oen woonhuis enz. op 
dc hofstede van P. Eisen, aau den M ikendijk onder 
Klootingen, onder beheer van den touwk lige A. Ie I 'lercp 
ingek. 10 hilj.. al-: 
J. P Tazelaur. te Wolfuartsdijk, f 3800 
E. v. d. Bliek. " Kapelle, •> 8254 
\ Beurloo. •• Rilland-Halh, * 3160 
J. M. Limmorée. i Hansweert » -W07 
H. den Exter v. d. Brink, . Krabla-ndijke. - 3074 
P. Dmnkeis, « Kapelle. i 3030 
Joh. Li iu lont .erg. i W.-m.-lding.-n. 2015 
11. van Maris. . Kapelle. 2U08 
M. de Vos. M KliN-tingen, • 2890 
.1. v. d. Linde, •• Kattendijke, » 284«.l 

Zwalle, 27 April : het hoiiwcii van eone smidswerk-
plaats enz. op de legcrpluuts liij U4debrOSk; iiigekoiiien 3 
3 bilj.. als: 
J. v. d. maak, te Apeldoorn en 

l l . B. Idsingu. - Elburg. / 10.400 
II. J. Buitenhuis, » Elsptvt • 0.440 
K. Schut » Kampen. - 8.0Ö4 

Zwol le . 27 April : do zaïidfuiu leering VO0I ' 0 0 te bouwen 
school iu de j)ilisten-steeg: ingekomen 4 biljetten, als: 
.1. Willighagen. te Zwolle, ƒ3180 of ƒ 3670 
A. Ulocks \ l l . Bruins, idem. 2650 i 2745 
J. Gnilleman. idem. 2360 i 2485 
.1. vau Straten, idem. 2045 
gegund uun .1. Gmllcutuii. 

Tilburg, 27 April: de levering vun 1440 M. rechte 
hanlsteenen trottoirbanden ; ingek. 5 bilj.. als: 
Van Noorden ft Sehwoizel. te Rottenlam. ƒ 3194 
II. .1. Bosman, •> idem « 3081 
Louis Goffin en Co.. i Luik, * 2978 
A. vuu Gluhhcck. • Tilburg. • 2879 
I. . |»,.tit. i idem -< 2859 

a-llage, 2? April : hel wegruimen vau een iu den 
Hoven-Rijn. aan het lloveiispijk. gezonken vaartuig; inge
komen 4 hilj.. uls: 
A. B. A. tiuurk. te Nijmegen. ƒ 3000 
.1. Meijer. o idem l 2850 
.1. Meijer. • Zult-Bouunol, i 2345 
.1. II. van Hezewijk, » Lobilh, i 1790 

Laren iN.-H.l. 27 April: het touwen vaneen R. K. 
gesticht ouder beheer van den bouwkundige .1. van Kes-
teten: ingekomen II biljetten, als: 
T. Dijkman. tc Uren, ƒ 22,890 
L. van Bijk, i idem 22.874 
E. vun Klaarwater. « Bussum. i 22.000 
G. Majoor. >> idem l 21,400 
B. Majoor. » Laren, i 20.390 
N. van Veersseii, » Hilversum. - 10.048 
A. Keeis, » idem - 10.795 
P. Andriessen. " idem » 19,785 
C. van Zeeland, » Utrecht, " 19,430 
B. A. van Schadewijk, » Hilvei-sum, l 17.850 
II. vau Schadewijk, - S.MSI. a 17.840 

Mldwaud. 27 April: lo. bet touwen eener nieuwe 
school le I liistvvoud gein. Midwoud: ingek. II) hilj.. als: 
A. Lak, te Midwoud. j 13.000 
K. Nieuwotooi. » Oostwoud, " 12.600 
M. Kistetnuker. » Sijbekursf>el. - 12,600 
P. Nicuweboor, " Twisk, - 12.450 
t'. Klaaiiw. •< Midwoud. -> 12.228 
.1. de Vries, » Oostwoud, » 12.050 
A. de Wit, - Buuword, 11.900 
.1. Leeuw, " Gostwouil. « 11,711 
T. lauui. » idem i 11.623 
P. Mantel. i lluuwcrd, » 11,471 
gegund aan P. Mantel. 

Sn. de veranderingen en vennen wingeu aan- en in do 
School te Midwoud; iugek. 8 bilj., als: 
T. Laan. te OiKtwoud, ƒ 850 
P. Nieuwetoer, » Twisk, » 835 
K. Nieuweboer, * tïostwoud, « 825 
P. Mantel. I lluuwcrd, » 810 
.1. de Vries, » Oostwoud, « 805 
M, Kisteuiaker. » SijtokarsiK'l. » 803 
J. Leeuw. • Oostwoud. > 795 
f. Blaauvv. » Midwoud, ™ 793 

firanlngen . 27 Apri l : het touwen eener nieuwe voor-
toliuizing. voor 11. Pienter, onder beheer van den architect 
N. W. Lit : ingek. 12 bilj.. als: 
l i . IWherer, te Groningen. /' 8082 
A. vau Dijk. » Wehe. » 7850 
T. de IkN-'r, » Kiel. » 7169 
O. Wolthers, » Ikilum, » 7040 
fi. Hcnrichs. • Groningen, i 6084 
M. Mammen. « idem « 604-3 
J. II. Pot, « Stedum. i 6868 
A. iM-iinhigu. • Bedum, i 6673 
J. B. Muller. (inuiingeii. -> 6864 
T. Holthuis. • idem i 6538 
C. Nap, •> idem l 6525 
T. IJ. Jelsoina, » idem » 6333 
gegund. 

Haarlem, 28 April: het bouwen van eene uitwatering-
sluis op Marken; minste iuschr. was C. 't Hoen, te Nieu-
wendaiu. roar ƒ4700. 

'a-Hage. 28 Apri l : het oprichten van een gebouw voor 
kantoren van de hypotheken on het kadaster, te Givinin-
gen; minste inschr.' waren T. G. Bakhuis en B. Ihuustni. 
le Leen warden, voor ƒ 25,430. 

t trcrhi . 28 April: het verplaats,-n, wijzigen en uit
breiden van de gtvedoreiihmds voor .Ie Stoatssp,*u-wegen 
op station Venloo: ingek. 4 lulj.. uls: 
J. W. v. .1. Putten, te Helmond, /• 17,370 
C. ter Haar. » Winteiswyk, i 16,600 
L. vuu (kuil, » Geldmp. » 16.579 
J. Luidy. a Sitlanl, i 15.808 

NUmegen. 2h April: lu-t touwen vau een badhuis met 
directeurswoning, onder tobeer vau deu uivhitect-higonieur 
Hert Hruuvver; ingek. 3 liilj., als: 

K. Verhing. Ie Nijni 
II. K. de Ikian. - Schei 
W. van Mauiernu. •> Nijmegen, •• 19,950 

Arnhem. 29 April ; de bouw van d mui pij Ie IN voor 5 
bruggen over het Vpcldooin-chc kanaal: minste inschr. 
was G. J. van de Ri-uik. ie Apiddrioni. v.an- ƒ378". 

Arnhem. De »p 20 April bestede werken door de ar
chitecten Vuu Gendt \ ' Nicraad zijn gegund: lo, de villa 
lo (histerbeek aan S. van Hurk. te Oostorbcek, voor 
/' 16.800 ; 2o. hel pakhui- aau de Oude Kraan aan fi. 
'I.iefting. voor ƒ13.600. 

Vervolg der l i w h l n i en MeileiltTlinneii. 

B I N N E N L A N D . 
Amsterdam. Voor de vervaardiging vnn een 

stel stoomketels visvr het schroefstoomschip 4de klasse 
Aruha is bet laagst ingeschreven door do fabriek van 
stoom- en andere werktuigen alhier, voor f 27,1180. 
De stoombootmaatsidiuppij te Fijenoord had inge
schreven voor ƒ 2 0 , 4 0 0 . 

Haarlem. De Raad beeft een U-drug van f 38,700 
lieschikbaar gesteld voor hot maken van inrichtingen 
voor eene behoorlijke mest bereiding en voor wijzigir.g' 
in den dienst der gomeeutereinigiug, 

Leeuwarden. Tot directeur der gemeentewer
ken is benoemd de boer J . E . G. Noonlondorp, thans 
hiHfdopzichter hij die werken. 

Groningen. In do jaarlijksche vergadering van 
de venno itschup De Groninger Waterleiding, gat 
ile directeur Jhr. Th . Six een gunstig verslag van 
den slaat dei- onderneming , in het laatst vun Februari 
goo|iend. liet aantal contracten was reeds 177, eu 
gemiddeld treilen er thans elke week 9 contractanten 
toe. Alle openbare gemeentegelmiivveti /uilen wonlen 
aangesloten (IS gebouwen) Bit 28 kranen wordt 
voor bchoeftigeii gratis 2 emmers daags veistrekt. 
Do gemeente denkt voort te gaan met ruim gebruik 
tc maken cn le doen imiken van het goede water. 

s H e r t o g e n b o s c h , lu de jongst gehouden ter-
gndering vun den Ruud de/er gemeente i - /onder 
hoofdelijke stemming besloten tot het voor eigen 
rekening exploiteeren eener gasfabriek. Wanneet-
men in aanmerking neemt , dat totheden hierter-
sUüle nog steeds 15 cent per stère moest worden 
betaald, en thans hot vooruitzicht bestaat, dat die 
prijs tot op 10 cent /al verminderen, kan worden 
nagegaan, dat dit besluit door de ingezetenen met 
algemeene ingenomenheid wordt begroet. 

Delft. De beer G. II. Landmeter, siTtetaiis-
rentmeestor van het hoosjhosrorasonchap Delfland, 
is overleden. 

Apeldoorn. Mot den Nederkusdschen lokaal
spoorweg wil het nog ninnr niet vlotten. Van de 
benoodigde ƒ800,000 subsidie beeft (naar aanlekling 
van een aanvrage der directie om bijdragen in eens 
ü fonds perdu) Deventer f MOO.nOO loegesegd , Apel
doorn ƒ 40,000, Keerde/20 ,000, terwijl Voorst, 
Almeloo, Rijssen eu Holton aan bun subsidien voor
waarden verbonden, die minder aannemelijk worden 
geacht; Ambt-Almeloo en Hattem hebben de aan-
vi-age voorloopig afwijzend beantwoord on eeuige an
dere belanghebbende plaatsen towaien een geheim
zinnig stilzwijgen. Blijft de topaulile som ontbreken, 

dan zal in eene algemeene vergadering vóór of op 
10 Mei a. s. wonlen overwogen, of men tot do ont
binding van de vennootschap moet overgaan, of het 
project dermate kan wijzigen, dat de onverschillige 
gemeenten van do voorueesen dei- maatschappij vei-, 
stoken blijven. 

Vollenhove. De heeren Baron Sloot vau Mars-
veld, vun hier on F., van Beusokom, lo Zwartsluis, 
hebben eene circulaire gericht aan verschil lende ge
meen tebosturen in den omtrek, om gezamenlijk te 
overwogen of hel niet wenschelijk zou zijn door den 
aanleg van een stoomtram tusschen Staveren, Lem
mer, Kuinre, Blokzijl, Vollenhove, Zwartsluis, Has
selt en Zwolle, die gemeenten van een lictor coni-
muiiicutie-midiiol le voorzien. Door de ontworpen 
spoorwegen zijn de Invloeide gedeelten van Overijsel 
en Friesland eenigs/ins geisoloerd geworden, hetgeen 
door oen goede trainverbindiiig /ou kunnen worden 
hersteld. 

Gemert. De Raad dezer gemeente heeft aan den 
heer J . van Hiisseli te Rotterdam vergunning ver
leend, om bij cventuëclcn aanlog vau dou stoom
tramweg 's-Hertogenbosch—Veghel—Helmond . voor 
zooveel noodig te beschikken over de gronden de/er 
gemeente. 

Nieuwe-Pekela. Tot opzichter over de ge
meentewerken is benoemd do heer C. K r i l l , archi
tect alhier. 

Varia. 
Vastheid van Portland cement mortel 

wordt verhoogd door toevoeging van kulkhydraat of 
van fijn krijt, maar nog meer door die van enkele 
verfstoven, zooals ultramarijn blauw ou groen, wat 
van belang is voor het verkrijgen van gekleurde 00-
mentplaten. 

Waterleidingen van aaphalt hebben bet voor
deel, dat zij moeilijk bevriezen, daar asphalt een 
slechte warmtegeleider is. Te Schwar/bach i in Bo
hème) bevroren zij zelfs niet bij 28" Réaimier onder 
nul , ofschoon zij slechts 115 mill im. diep lagen. 

Waterdicht verkitsel rnrrglsadsion met ijze
ren roeden bestuit uit 2 d. hans, 1 kalk en wat 
menie. Het woidt heet gestreken, zoowol boven 
als beneden, op iepen van linnen of katoen, die, 
nog wurm zijnde, wonlen geplakt met den eenen 
rand op de roeden, met den anderen op het glas. 

Kurkbekleeding van stoom- cn waterpijjien blijft 
zich voortdurend goed houden. 

G e t a h p e r t s j a De duur daarvan bedraagt, vol
gens Preece, ongeveer tien jaren in de lucht of in 
tunnels, in ijzeren buizen ongeveer het dubbele, in 
de zee bijna eeuwig. 

De getah-|iertsja wonlt echter soms verteerd door 
een klein wit gekorven diertje, dat tot de soort der 
aanlvlooien behoort. Ue geleerden, die belast zijn 
met den oorlog tegen de wijnluis, bevelen tegen 
vlooien, luizen, wiindgediertc enz. het unhydrisch zwa
velzuur uan. Misschien zou dit ook de getah-pertsja 
kunnen beschermen. 

Daken. Volgons den hoor Thcune, te ü l o g a u , 
zijn de pannendaken het goedkoopst, daarna volgen 
die uit houtcement, pap, leien en eindelijk zinkblik. 

Verwarming van spoorwagens. Aneeun vult 
de stoven der spoorrijlnigeii met gekristalliseerde azijn
zure soda, die tot 100" C verwarmd smolt, en bij het 
stollen lang/aum do aanzienlijke smelthitte afgeeft. 

Beweging van lucht (lm de/e beweging in 
verwarmde en geventileerde ruimten proefondervinde
lijk aan te toonen. bezigt Dr. Fleck kleine, met wa
terstofgas gevulde gomballen ; aun dezen is een draad 
gebonden, waaraan men oen kogeltje van was doet 
kleven, zoodut de bal in de lucht drijft. Daarmede 
kunnen de luchlstroomen duidelijk worden zichtbaar 
gemaakt. 

Verlichting van spoorwagens. Volgens den 
heer C. ?ü.*H kost het verlichten van spoor vveg wagons 
met gas (rente en schulddelging eronder begrepen) 
per uur 3 lot 4.8 pfomiige {1,8 tot 2,88 cent), mei 
olie zelden iiiiulier dun 5 pf. of 3 cent: volgens de 
Duitsche Regeering: 

gas van 2.0 tut 3.4 pf. 
olie » 0.7 o 7.5 l 
kansen i 1.8 a 6.0 t 

Smeedbaar nikkel te verkrijgen is onlangs ge
lukt aan Dr. Floitinami. Het is eigenlijk eeu legee
ring van nikkel met wat zink en magnesium, ou leent 
zieh voortrellelijk tot het bekleeden van ijzeren pla
ten en ijzerdruad. 

U I T K E E R I N G E N O V E R 1880. 

Do Hilversumsche Stoomspinnerij en 
Weverij geeft 3.0 pCt. over de aandeelen der l ' 1 " 
en 8 fi pCt. over die dor tweede perie. 

Dc Ontvang en Betaalkas te Amsterdam koert 
ƒ 5 5 . 2 0 vuur do aandeelen der eerste uitgifte en voor 
die der tweede /37 .00 u i l . 

Ii.- Amsterdamsche Omnibusmaatschappij 
heeft het dividend op 10 pCt. bepaald. 

Dc Burger-Bouwmaatschappij te Amsterdam 
heelt het dividend op 5.1 pCt. of ƒ 5 5 per aandeel 
vau ƒ 1000 vasigesteld. 

De Koninklijke fabriek van waskaarsen 
geeft ƒ 1 2 5 per heel en ƒ 6 2 . 5 0 per huif aandoet 

Ih'Amersfoortsche Beiersch-bierbrouwerij 
keert een dividend uit vau ./' 22.50. 

De Haven-Stoombootdienst te Amsterdam 
beefl hel dividend op (i pCt. of 7'/« p C t voor op-
rkhtersaandeeJen bepaald. 

De Leidsche Stoombootmaatschappij >De 
Volharding" geeft 12 p C t 

De Bouwmaatschappij Nieuw-Bussum heelt 
hot dividend op 3 pCt o f / ' 1 5 per aandeel vastge
steld. 

De naumloozc vennootschap tot voortzetting dor 
Koninklijke Tapijtl'abriek te Deventer, geelt 
een dividend van ( 172 por aandeel van f 1280 en 
f 43 por vierde aandeel. 

De Stoomvaartmaatschappij,,Nederland'' 
keert eeu dividend van 1 , 1 , pCt. uit. 

De Koninklijke Nederlandsche Grofsme
derij tc Lekten geelt een dividend van ƒ 145 per 
aandeel van ƒ 1 0 0 0 en ƒ 2 0 voor ecu aandeel iu 
het renteloos voorschot. 

Het Bataviaasch Prauwenveer keert een 
dividend van 14 p C t uit. 

De Haagsche Meel- en Broodfabriek geef) 
aan de aandeelhouders 5 pCt. rente en bovendien 
een dividend vau 7 pCt. 

Advertent ién. 

Opzigter gevraagd. 
Praktisch ervaren iu do uitvoering van Rijkswer

ken. Bezoldiging ƒ 60 per maand. Brieven franco 
onder Lett. O aan hot Magazijn van Teeken behoef
ten voor Bouwkundigen van Th. .1. Dl HUIK te Utrecht. 

Feu bekwaam 

T E E K E N A A R , 
eenigen vrijen tijd bobbeode, biedt zich aau tot het 
aannemen van alle soorten van teekenwerk of 
schoonschrift. Fninco brieven onder No. '.1240 
bij de E R V E N T U L , lo Zwolle. 

HTH. ARCHITECTEN. 
Te koop aangeboden: een ex. van ROUYFR 

e iDARCÈL, L'Art architectural en France 
dop. Fnmcois I — Louis X I V . Paris, I860. 2 dm. 
4'". 200 platen. Feu pluat ontbreekt en eeu plaat 
is gevlekt Overigens uitstekend exemplaar. Nadere 
inlichtingen bij P. L . F O l . M E R te Groningen 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
<Voor r e k e n i n g v a n d e n S l a a t . ) 

0p Dingsdag den 1 7 d ' n Mei 1881 , des na
middags ten 2 ure, aan het Cent raai hu n-au dor 
Maatschappij tot Exploitatie van Staaiss|»oorwegen 
bij do Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 288. 
Het maken van de uitbreiding van het 

Hoofdgebouw en eenige bijkomende 
werken op het station Roermond. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens | 83 van het Bestek. 

Het Bestek ligt vim den 28»«-» April 1881 ter 
lezing aan het Centraal bureau bij de Moreelse l aan 
cn aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Yento 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (util. Weg en Werken) le bekomen tegen 
M a l i n g van ƒ 2 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aau het Centraal
bureau on door don Sectie-Ingenieur voornoemd. 

Dc aanwijzing op het terrein zal geschieden op 
den 7 J ' " Mei 1881, des namiddags ten 1 ure. 

Utrecht, dun 26"" ' Apr i l 1881. 
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D E O P M E R K K R — ZaterdaK 30 April 1881. 

OITOIRE I M S T E D I M . 
B U R G E M E E S T E R KN WETHOUDKRSde i gemeente 

UTRECHT zijn voornemens, op Zatunlag den 7 Mei 
1881, des na middags teti één uit», in het openhaar 
len Stadhuize .LUI te besteden: 

Het bouwen eener Hoogere Burger
school voor Meisjes met woningen 
voor Directrice en Concierge op het 
terrein der voormalige Willemska
zerne. 

tiet bestek met teekeningen ligt van at Maandag 
'2"i April e. k. ter inzage aan bet bureau der ge
meentewerken achter Klarenburg, en is van dien 
datum af aldaar, zoomede ten Stadhuize (afdeeling 
Financiën) en bij te boekhandelaren V A N T E R V E E N 
F.N Z O O N , verkrijgbaar, tegen Imtaling van / 2.50 
per Exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 
'2 Mei e. k. des voormiddags ten l i t " , ure. 

Utrecht, 22 Apr i l 1881. 
lie Secretaris iler gemeente Utr.cht , 

DE W ' A T T E V I L L E . 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Begrooting /19,722. 

Op Zaturdag den l i Mei 1*81, des namiddags 
ten één ure, zal in eeu der lokalen van het Minis
terie van Justitie, in den Nobelslniut te 's Gra
venhage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het bouwen van twee ambtenaars
woningen , behoorende tot de te 
bouwen Cellulaire Gevangenis bij 
Groningen, gemeente Haren. 

Het bestek en de tcokeningeii liggen ter inzage 
te 's-Gravenhage in een der lokalen van liet Minis
terie van Justitie in de Nnbelstraat, te Groningen : 
in een der lokalen van bet Huis van Arrest. 

Zij zijn voorts op franco aanvrage te bekomen aan 
het Ministerie van Justitie en hij den I ipzigler 
N . VV. LIT te Groningen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect voor de gevangenissen en regtsgel touwen 
J. F . M E T Z E L A A R tc 's Gravenhage 

Aanwijzing zal worden gedaan op Dingsdag den 
10 Mei 1 8 8 1 , des namiddags ten half vier ure , op 
het terrein waarop de gehouwen moeten wonlen 
opgetrokken. 

s Gravenhage, den 27 Apri l 1881. 
tie Minister van Justitie. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 8 6 " Mei 1881 , des middags 

te twaalf uren, zal door Hurgemeestcr en Wethou
ders der Gemeente Leiden, op het Raadhuis aldaar, 
aanbesteed worden: 

Het leggen van eenige klinker- en kei
bestratingen. 

Het liestek met de voorwaarden ligt ter inzage 
aan de Stads-tim nier werf op eiken werkdag van «les 
voormiddags te fiWi uren tot des namiddags te vier 
uren, en is aldaar ad 15 Cents verkrijgbaar. 

Verlangde ophelderingen zijn hij den Gemeente-
Architect te bekomen. 

De G E M E E N T E B E S T U R E N van NIEUWEN-
HOOIiS en NIKUW-HELLEVOET maken bekend 
dat op Dinsdag den 17-'" Mei 1881 , des namid
dags ten 4 ure, de aanbesteding zul plaats hebben van : 

1'. Een schoolgebouw binnen de kom 
der gemeente Nieuwenhoorn. 

2 r . E e n schoolgebouw met onderwijzers-
woning onder de gemeente Nieuwen
hoorn aan het kanaal door Voorne. 

;t\ Een schoolgebouw met onderwijzers 
wijzerswoning aan den Westelijk on
der de gemeente N i e u w Hellevoet. 

allen met daarbij behoorend school-
ameublement, 

be aanbesteding zal voor elk perceel afzonderlijk 
geschieden en plaats hebben len Haudhuize van de 
gemeente Nicuuenhoorn. 

De bestekken a ƒ 0 55 per stuk en de teekenin
gen a ƒ 0 . 3 0 per stuk zullen op franco aanvrage 
aan bet Gemeentebest uur en tegen betaling per jiost-
wissel wonlen overgemaakt. Inlichtingen zijn te be
komen bij den architect F . .1. NIEL'vYENHUIS te 
Utrecht, die nadere aanwijzing op de terreinen zal 
doen op Vrijdag den Ö a "' Mei na aankomst van de 
eerste boot uit ltotterdam, te beginnen met dat 
waarop het schoolgebouw zal geplaatst worden aan 
bet kanaal 4*1 vlotbrug gemeente Sieuwenhoom. 
Hamen» het Gemeentebestuur van Nieumenhoorn, 

J . W . H E I N Jr , Voorzitter. 
S. 6R0ESBEEK, Loco-Secretaris. 

Nament kat Gemeentebestuur van Nieuw-Hellevoet, 
J . W. H E I N Jr . , Voorzitter. 
G. S P O O N , Loco-Secretaris. 

Aanbesteding. 
Dc BURGEMEESTER dor gemeente ARNHEM n l 

Donderdag IS Mei 1881 . 's naniddagf I ure, in 
het i)|.'ntKiui - ten Gemeentel,ul/e aanbesteden: 

lo. Het VERNIEUWEN van eenige 
Werken aan de openbare POMPEN 

2c, Het BOUWEN van een HULP
BUREAU V A N POLITIE met BRAND
SPUITHUISJE 

3u. Het L E V E R E N en LEGGEN 
van C E M E N T E N RIOLEN, met bij
behoorende Metselwerken, en het VER
B E T E R E N van de AFWATERING van 
het Courier. 

Aanwijzing vun: snl> I cn S , Woensdag 1 Hoi, 
de eerste 9 * / , , ds derde 10 uur, vooiutddagsbeide 
burenu Publieke Werken; sub '2 Donderdag 5 Hei, 
10 uur, voorn,iddaj;s up het terrein van deu houw. 

Teekeningen ter image; bestekken lê en betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

AAMMKTEM.V.. 
B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S van Ariel, 

zijn voornemens in het openbaar aan te besteden I 
' Op Woensdag 11 Mei 1881, des middags ten 11 

uren, iu het • Raadhuis" aldaar: 
Het afbreken der bestaande en het 

weder opbouwen eener nieuwe School 
en Onderwijzerswoning, in die Ge
meente. 

Het bestek en de teekening liggen ter inzage ter 
Secretarie der gemeente Arl.el, en zijn \erkrijgbaar 
op franco aanvrage bij den Hoekdrukker T. HOII-
NEER te Gorinchem, tegen betaling van ƒ 1,00 
per exemplaar. 

Aanwijzing zal plaats hebben op Zaterdag 7 Mei 
1881 , des middags ten 12 uien. 

Burg. en Weth. voornoemd, 
T. W . C. M E R K E N S , 

Hurgemeestcr. 
I. V E R V O O R N Gz . , 

Wethouder l S. 

OPENBARE AANBESTEDING 
B U R G E M E E S T E R eu W E T H O U D E R S der Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 9 
Mei 1881, te 12 uren des middags, op liet 
Raadhuis, in het openbaar cn hij enkele inschrijving 
doen A A N B E S T E D E N : 

Het leveren van Hardsteenwerk, als: 
5000 strekkende meter Trottoirband, 
100 stuks Kulkr oostersteen en 

De voorwaanlen dezer Aanl>esteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 (met aangehechte teekening). 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Gemeente-Ingenieur, op bet Raad
huis, Kamer No. 3 , des voormiddags tusschen 10 
en 12 uren. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam, DE K O N I N G , Weth. 

22 April 1881. De Secretaris, 
DE N E U F V I I . L E . 

Aanbesteding. 
Op Maandag 0 Mei 1881 , .les voormiddags IS 

uur, zal door den beei G. IIONDIUS namens ziju 
principaal, in bet Koffijbuis van C A M I ' M A N te Ben-
l;um, bij enkele inschrijving wonlen aanbesteed: 

Het maken van eene HOUTEN BRUG 
met daarbij behoorende GROND
W E R K E N enz. 

De aanwyzing iu loco zal gegeven wonlen den 
dag der uanliesteding des voormiddags ten 10 uur. 

Bestek en teekening liggen ter lezing na 1 Mei 
in bovengenoemd Kolfljhuis. 

BALLAST. 
Zeer billijk tc koop 

een nieuwe zware ijzeren dragueur, 
geschikt voor 0 H. diepte. 

Tc bevragen bij DE J O N G H & C" , te Uudewiler. 

Aann emers-Materialen 
t e 

4 Heimachines, gjsleem HORBI880N mei ol 
tonder schip. 

3 Stoommortelmolens 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Hol l . stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende ,. ni . 25 

M s water |ior minuut {.I a \ M. hoogopveeiende). 
Kalkloodsen 
Ankers, Kettingen. Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
paruj dennenhout eu paaleinden, te bevragen bij 

L . J . v a n d e n S T E E N H O V E N , &. C o . 
Aannemers, llandelsknde, 

Anmleedatn. 

MAGAZIJN VAN TEEKENBEHOEFTEN 
V O O R B O U W K U N D I G E N . 

CALQUEER Ll N N EN J > r | m H kwaliteit, expressolijk vervaanligd en mei 
mijne Firma voorzien. 

Alle soorten Teek en («pier van C A R L S C H L E I C H E R & SCHüLL te Duren, waarvan voortdurend de 
monsters in verschillende tijdschriften voorkomen, /ijn bij mij te verkrijgen voor dezelfde prijzen als 
daarop staat aangegeven» 

ï h . J . D O H U E , 
UTRECHT 

Voorstraat (os, 303. 

FABRIEK DE IIOLLWDSCIIE IJSSEL 
» E . J O \ < . II & € \ 

Civiel-Ingenieurs te Oudewater, 
leveren en 
ijzercoiistrin 
werkdag, e 
S t e e n - en 

vervaardigen in den kortst mugelijkeu lijd alle soorten vun B t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
tie. volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lot 2000 M 1 pet
ti verder S t o o m w e r k t u i g e n , K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n , H e i m a c h i n e s . 
T o - 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 f f O O n s t r u o t t ë n enz. 

S i r > o c i o £ V l i t o i t 
VAN 

W A T E R P A S - , HOP.KMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars. enz, 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTÜIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

F A B R I E K 
n 

A M S T E R D A M 
Heilweg JU". 3. 

Nalmirl. Asphalt tan: 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

(iiM'oiii|iriini'i'rili' tsiiliallwt'ït'ii en ilitn lloiscliiloiTt'ii. 
Werken in \s|ilialt-Masiiek voor Trottoirs, Skaling-Kinks, Moiinloeren, Kelders, 
Kolf- en Keuellianen, Winkel- en Uanazjjinloemi, (jannen. Veranda's. Kruis- en 

Daklii'ilekkiiiïi'ii, Iteton-Ktinileeriiiïen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. VIM'IIIWCITIMI. Oiiiloorilriii^liaar, Geraas.vrmiil. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. ; an het Kantoor der fabriek, Helt weg 3 , Amsterdam. 

ieve men zich le adresseeren 
De Directeur, 

W. PATON WALSH. 

voor den Boekhandel 
t e h o u d e n i n < A . u g u e t u e 1 H H 1 . 

De H E O E L I N o s C O M M I S S I E heeft de Eer te 
betichten, dat op de door haar uitgeschreven prijs
vraag van eene teekening van een EereDiplorna 
ten dienste van genoemde tentoonstelling ingekomen 
rijn, Twaalf antwoorden. Dat de beknuiing met 
Honderd gulden is toegekend aan de teekening 
ingezonden onder het motto Repos-Ailleurs en 
dat bij de opening van bet daarbij liehoorend en
veloppe gebleken is de vervaurdigster te zijn Mejuf
frouw AÜOLFINA l i l E S S E , Leerares iu bet hand-
teekenen aan de H . B . S. voor Meisjes te Amsterdam. 
Dc niet-bek monde teekeniugen kunnen, onder over
legging van het kennelijk leeken, na 10 Mei e. k. 
worden teruggehaald, hij den tweeden ondergetee-
kende, tenzij men mogt verlangen dat de/e gedurende 
de Tentoonstelling zullen worden geéiposeerd. 

Namens de tlegelings-Cooimissie, 
B. V A N DIJK, Voorzitter. 
N . G V A N K A M P E N , Seeretarie. 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O Y <. B O C H , M E T T L A C H 
= B O C H F r è r n . M A U B E U G E 
gj M I N I O N . H O L L I N S A C".. STOKE 
2 nij de yilllfjiisanisdlaw SS lhjii'itlioilders: 
V. D E L I N T k C" . , Haringvliet 7 , Hutterilam. 

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

p A M - I n s t r o m e n t e » . 
IH7ii- H o o n T M t e o n d e r N r h e l f l I n s ; v o o r H a -

I r r p i i t . e n H o e k u i e 4 * t - l i i H t r u i n e n t e n , 
Voorts: E Q l E K R E S , B A K E N S , MEETKEÏTIN-

Q E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

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

de HoUandsche 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 vnn nlle bekends typen 

cn reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst mogelijke,, tijd geleverd en uitgevoerd. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEK- en 

van K E U E N G R O E V E N . 

A . E . B R A A T , 
liouwniaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Ooudsehe Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en lndie van de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit <le fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten van tien Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

. V I « i < » i i u M * n D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAM 

SWIl A CIE.. TE KKlliMKS. FRWkRIJk. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Priisnoureot „ijn te bevragen bij 

J . J. S A N U , Wijnhaven " t i Hutterilam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Velschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S cn TROTTOIRSTEENEN (genre 
Satïeyjueminesj. 

H O L L E M E T S E L 8 T E E X E H 
g [ P R O F I E L S T E E M E N ) a g 

•3 \ T R O T T O I R S T E U N E N ( 3 ? 
•g » I W A A L V O K M E N D R I E L I N O , 5- g, 
° ( G E V E L S T E E N ) •* O 
wonlen tot eoncumerstide prijzen gemaakt mm dc 

Steenfabriek van 
.1. Ill l.l>l II P z . , Uockum. 

tlozaik Tegels voor Vloeren 
m K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I I I U L E S , CORRI-
l l ü l t S , W A R A N D A ' S , eu/., alsmede I1KKI.EEDINU 
van H U R E N , T E G E L S voor III .OKMI1AKKEN eu 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend A ^ r i ' i i i J I van Maw k i ' " . 
\ mi]' Nederland en deszelfs Koloniën 

C l . . T . O O R , 
F i r m a A X T . D E W I L D , 

SeAoltfHSoAsrsA.wn .V". en Ju/ferstraat N". 5ti. 
R O T T E R D A M . 

Zoocven veneheen: 

KUNST EN KUNSTNIJVERHEID 
o p d e P a r l j a r h r T e n t o o n t t e l l i i i s ; 

\ n N mt*. 
noon 

ÏIK.NRV HAVARD. 
Een haai boekdeel i i ! 2 i |>ag. kwarto formaat. 

Het vele illustraties. Prijs y" 2.60. 

Uitgave van HENRI .1. S T E M B E R G tc ' l Ilage. 

Geihukt bij G . W . van der Wiel Sc Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 19. 
1 Zaterdag 7 Mei 1881. 

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 Bbon-ii'iiieiit beilrüngt voor het binnenland ƒ1.05 per I mnniulcti of 
wel bij vimniitbetaling SM gulden per jaar. Afzonderlijke BCSnUSfl bg voor-
uitbcstclliiijj: 15 cent. 

Alle stekken en advertent iën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën vnn 1-5 regel* ƒ 1 . — , daarboven UO cent VOOf eiken regel 
plaatsruimte cu 10 rent voor een bewijsnummer. Advertentiën vuor liet bui-
tenlntid H cent por regel. 

P R I J Z E N V A N l i O L W T E I t l t E I N . 

Breda. Den 8 en 22 Apri l 11. wenlen eenige 
gesltvhto vesthiggriinden inge/et en linaal verkocht; 
er Werd onder «lelt hamer gebracht: 

a. een bouwhlok, aan vier zijden door openbare 
wegen ingesloten en lioslaunde eene oppervlakte van 
96 A . GO C a . ; 

b. een gedeelte van een bouwblok, aan drie xijden 
door openbare wegen begrensd , van (UI A . 35 Ca. 
oppervlakte en 

c. een bouwterrein vau 405 M 2 , oorspronkelijk 
voor deu bouw van een telegraafkantoor liestemd. 

De gronden wenlen den 8*""' Apri l ingezet: 
die sub a in A perceelen op ƒ 08000.— 

„ , 6 » 0 >i o D 20200.— 
P D (• » 1 • D 9 5050. 

te zamen . . ƒ 102850.— 
Ile inzet geschiedde hij opbod en aan den meesl-

bieiientle werd door den delinit ieven koO|ier eeue 
premie vun een pr cent der inzetsom uitheiaaM. De 
llnale verkoop batl hij afslag plaats eu wel voor 2 
perceelen van bet sub a genoemde bouwblok |*?r 
itrekkenden meter en voor alle andere kavels voor 
liet geheel. Bovendien werd den gegadigden de. ge
legenheid aangeboden om bij gesloten biljetten op 
twee of meer kavels van een blok in te schrijven en 
deze briefjes in Ie dienen, alvorens niet deu afslag 
begonnen wenl: zoodra de afslag had plaats gevon
den zouden ile biljetten geopend en voorgel-ven wor
den, maar deze wijze van verkoop scheen weinig 
iu dun smaak van bet publiek te vallen, daar er 
Slechts één enkel biljet werd jredcjwiieenl. 

De afloop was de volgende: 
a. van het blok, begrensd tusschen de Willem

en Enimasitateti, het Stationsplein cn den Academie-
singel, wenlen achtereenvolgens aangekocht : 
20 — M . langs de Willemstraat ad f 175 f « 5 0 0 . — 
82.58 » » » klem » 1 3 0 0 • 32200.20 
1 0 - • » • Eminastraat » « 1 0 » •• tïMItl— 
7 5 . . - » B , » idem .» . '175 . ,13125.— 

kavel 3 voor ^4600 Imven den inzet » 18600.— 
• 4 i i 1200 t i i i 8200.— 

te /amen ƒ 8 3 5 3 1 . 2 0 
overeenkomende met een middelprijs van ruim f 8.05. 

De gronden aau de Willemstniat, die |«et loo-
j>endeu meter verkocht werden, hebben de diepte 
™n 38 M . en die aan de Km mast mat van 34 M . , 
/ootlat bij genoegzaam gelijke afmetingen hel ver
schil teer beduidend is; hoewel Ireide straten de aan
zienlijke hmtlte van 35 M . hebben laat zich dit 
lichtelijk verklaren door de omstandigheid, dat de 
Willemstniat ter eenerzijtle geheel belwuwd is en 
den hoofdingang van het station der Staatsspoor
wegen naar de stad formeert, terwijl de daaraan 
evenwijdige Eminastraat slechts in ontwerp bestaat. 

b. voor de negen porceelen aan de Mauritsstraat 
weiden besteed: 

kavel 5 ƒ 500 boven inzet of ƒ 7700 
» 0 > 150 » i B * I75H 
„ 7 s 100 s i » i 1700 
, S i 200 B B B » 2000 
l 9 nihil • > B » 1800 
„ 10 i 150 boven B » > 2050 
, 11 » 30 i e U B 1955 
I 12 B 200 • i B B 2035 
> 13 » 2300 B » B » 11900 

Er werd besteed voor 63 A . 35 Ce. ƒ 83080 
of wel gemiddeld ƒ 5 . 2 0 per centiare. 

c Het bouwterrein aan de Nieuwe Prinsenkude 
werd niet afgemijnd, zoodat de in/etter voor ƒ 5050 
kooper werd van 405 M a grond, overeenkoeoende 
met den eenheidsprijs van ƒ 12.47. 

De "cheele opbrengst van den verkoop van 1 Ha. 
03 A . 00 Ca. bedroeg ƒ 121,561.20 of gemiddeld 
ƒ 7 . 4 3 per centiare; zij strekt ion bewijze, dat Breda 
zich sterk ontwikkelt en wel te meer, daar er nog 
vele hek laren geslechten vestinggrond aan de markt 
gebracht kunnen wonlen en het voornemen bestaat 
met den verkoop geleidelijk voort te gaan. 

Groningen. Den 31 sten April wenlen door 
het Doroeinbestuur eenige perceelen in veiling ge-
bra«bt j twee daarvan, tusschen den 20 meter breedeu 
y.uidersiiigel en bet Scheepvaai tkanaal, nabij den 
uitgang aan de Heerepoort gelegen, waren krach
tens de voorwaarden voor de plaatsing van een 
gebouw van hoogstens 250 l ï ' oppsnlakte bij een 
maximum fronllcngte van 10 M ' bestemd. Deze 
peiceelen werden verkocht voor f 10610 enf 10720 
en besloegen respectievelijk 13 A. 06 Ca. en 14 A . 
17 C a . , zoodat de gemiddelde prijs Iredroeg 

voor den eersten kavel f 7.60 
o • tweeden » » 7.56 f i 

of alles door elkander ƒ 7 . 5 8 per M A 
Behalve deze twee kavels wenlen een paar ande

ren aan de Oosterhavenstraat verkocht; deze gronden, 
tusschen genoemde straat en de Bocht van Ouinea 
gelegen, baddt'n eene diepte van ongeveer elfmeter 
en werden uitdien l iefde tot betrekkelijk hoogen prijs 
verkocht. De opUvngst was; 

2 A . 00 Ca. voor f 2380 
2 » (i'. t i 2900 
5 A. 24 Ca. voor f 5280 

overeenkomende met ƒ 1 0 . 0 7 1 per Centiare, In-halve 
de kosten, die voor de veilingen van het Domein-
bestunr steeds vijf procent bedragen. 

i e n c ü t e o eu mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Van den 24 ' " n tot den 2 6 , , , n Juli zal te Luik 
een internationaal congres van aannemers gehouden 
worden en wel onder bet [wtnuiaat vuu het Uonieen-
tchtstuur. Dit congres valt te zamen met tie feesten, 
tlie door de slad Luik gegeven zullen worden, ztio-
ilat het niet aan bezoekers ontbreken zal; men stelt 
zich voor daaraan eene tentoonstelling te verbinden 
van werktuigen en materialen, als de Piovinciale 
en <ieiiiociitelreslureii van Luik genegen zijn de ge
vraagde subsidien toe te staan. 

— De samenspanningen van producenten om eenig 
artikel door bo|»erking der productie op prijs te 
houden, vallen iu Duitschland meer en meer inden 
smaak. Zoo leest men in de Deutsche Tópfcr- und 

'Aieglcr-'/.eitung van 23 A p r i l : 
BEene vergadering van steen fabrikanten werd op 

14 dezer te Bernburg gehouden, om te beraadsla
gen over middelen, om de zoozeer gedrukte prijzen 
hunner fabrikaten te verbeteren. Bij de ons daar
omtrent gedane mededeeling wenl ais wenschelijk 
opgegeven, dat een dergelijk voorbeeld ook op andere 
plaatsen navolging vond. Voorzoover ons bekend, 
hebben zich reeds op enkele plaatsen, waar vele 
steeiitabriekun aanwezig zijn, die voor dezelfde markt 
werken , vereenigingen van steen fabrikant en gevormd , 
wier doel het i s , eeue overproductie en liet daaruit 
voortvloeiende dalen der steenprijzen beneden zekere 
grenzen le verhinderen. Ons is b. v. een dergelijke 
vei-eetiiging bekend, welker deelnemers zich jaarlijks 
wedeikeerig verplichten, niet meer dan eene voor 
ieder vast te stellen hoeveelheid steen le fabriceereti 
en ook niet beneden een bepaalden prijs te verkoo-
|ieii ; in het gegeven geval zijn de op zulke wijze 
verkregen resultaten bevredigend geweest.'' 

B l M N E N L A N D. 

' s - G r a v e n h a g e . Namens den Koning is door 
den Minister van Watetstaat, Handel en Nijverheid , 
lot wederopzegging, aan de Haarlem—Zaudvoort-
spoor wegmaats-C happij vergunning verleend tot het 
gebruik van baar dietistte leg raaf voor het algemeen 
telegrafisch verkeer. 

— De directeur der Burgerlijke Ojieubare Wer
ken in Nederlandsch Oost lndie heeft de liegeeiïug 
verzocht, o m voor het jaar 1883 uit te zenden 3 ad-
spirant-ingenieurs en 0 opzichters voorden Walerstaat. 

— Naar wij vernemen, hestaai hij het Departe
ment van Waterstaat het plan om de buitengewone 
cpskdtters van den Waterstaat, die als ambtenaren 
op de verschillende bureau's vau tien Rijks-water-
staat dienst doen, tot een kor|« vaste ambtenaren 
te rooi gun iseenm. 

— Naar wij vernemen, bestaat hij het hoolillie-
stuui vau den Waterstaat het plan om een stoom-
vaartuig t«' doen houwen, dat op do rivieren dienst 
zal moeten doen als IJsbreker. De hoofdingenieur, 
adviseur voor scheepsbouw, Dr. U. J . Tidemun, zou 
mei het ontwerpen van zulk een vaartuig belast zijn. 

A m s t e r d a m . Het booklcomitd voor de IJszee-
vaart hoopt dezer dagen een kleine tentoonstelling 
te openen van alle voorwerpen, die in 1871 en 1870 
uit hel Behouden Huis ie Nova-Zetnbla terug zijn 
gebracht in Nederland. De relieken van Heemskerk 
eu Barents en enkele zaken, die aan den strijd der 
voorvaderen met ijs eu koude herinneren, zijn in 
een zaal vereenigd. Op welwillende wijze heeft de 
Minister van Marine daartoe medegewerkt. Na du 
goedkeuring van Z. M . den Koning verkregen le 
hebben, is o . a alles afgestaan wat zich in de model
kamer van het ministerie bevond. 

De directie van het Panorama beeft kosteloos tie 
kmistzaal tijdelijk beschikbaar gesteld voor het doel 
der IJsvaartcotmnissie, terwijl de opbrengst der en-
trée's geheel ten voordeelt' van de Uicliten uaar bet 
Noorden zal zijn. 

De schetsen en studiën van deu schilder Apo l , 
die verleden jaar den moeilijken tocht naar bet 
Noorden op eou klein scheepje medemaakte, zul
len in de zaal van bet Panorama tentoongesteld wor
den met al de pbotogniphieen op vroegen toch
ten genomen door den heer Grant, die opnieuw 
mei legaal. 

Bovendien heeft de heer Apol een fraaie schilderij 
aau de hoofdcommissie aangeboden, voorstellende : de 
Middernachtszou, dc ijsvlakte beschijnende. Deze 
schilderij zal verloot wonlen, terwyl eenige stellen 
photographieën van bet Noordon tot premie zullen 
strekkeu. 

— De heer J. N . Scheltema, in de Berenstiaat 
No. 20 alhier, heeft eeue voor liouwkuudigcu eu 
aannemer» hoogst nuttige inricht ing in hot leven 

geroepen, namelijk oen monsterzaal van fijne bouw-
;ittikeleti. lu deze zaal ziju allerlei goed gemodel
l e e r d e en ptartisrhe betioodigbeden verkrijgbaar gesteld, 
aU^Mpaguulettoii, zinkornementen, metalen, bron-
Keu'! en india-rubber knoppen, fijne Amerikaan sche 
scharnieren, deurtrek kers, sloten en vele uitgezochte 
en nieuwe artikelen. 

A m s t e r d a m . In de algemeene vergadering der 
Stooinvaartuiaaiseliappij •Nederland" werd de door 
commissarissen opgemaakte balans , niet een winst
saldo van ƒ 3 0 0 , 3 1 1 . 8 0 ' / * , door de aanwezige aan
deelhouders goedgekeurd , en het dividend , zooals 
dit door commissarissen was voorgesteld , a 8 ' / a pCt., 
makende füïi jwr heel en / 42.50 j»er halt' aandeel, 
aangenomen. 

De periodiek aftredende commissarissen A A. Ilieti-
fait en C. V. Quicii werden herkozen, en namen, 
onder dankzegging voor hel in hen gestelde ver
trouwen, opnieuw limine betrekkingen aau. 

Tot het nazien der rekening en bescheiden over 
18iS0 wenlen door den Voorzitter aangewezen de 
heeren .1. Aiikorsiiiit , 11. Laan en G. II. Koning, 
cn tol plaatsvervangers de heeren S. U. (iaasma, 
P. Bul en Van Oo-torwijk Ilruvu. 

Op eene door een der aanwezigen hij de gewone 
rondvraag gemaakte opmerking, omtrent den prijs 
van het nu nog iu aanbouw zijnde stoomschip, eu 
in hoeverre er kans zou bestaan voortaan «Ie leve
ring aan de nationale nijverheid op te dragen, wertl 
namens bet bestuur tloor den heer Boissevain geant
woord , dat, wal dim prijs van hei bedoelde stoom* 
schip betreft, dit eerst op de balans van dit jaar in 
aanmerking kan komen, en voorts, dat le lijn Op 
lndie een van de moeilijkste lijnen der wereld is . 
en tie reparatifgelegenhedei) in lndie nog uiterst ge
brekkig zijn, zoodal, ook met hei oog daarop, de 
meest mogelijke voorzichtigheid moet inachl wonlen 
genomen. Dc lijn op Amerika , waarvan gesproken 
was, is oneindig gemakkelijker. Men kou dus daar 
geruster een proef met de nationale industrie wagen. 
Di<! proef had echter wel de sympathie van com-
n.i iri-sen , eu de uilslag ervan zou met belang
stelling wonlen gevolgd. Nog eene vraag, of door 
den in aanbouw zijluien Intiem liet getal scheeps
reizen zou wonlen vermeerderd, word door den 
Voorzitter ontkennend beantwoord, daar commissa
rissen den bedoelden bodem veeleer als reserveschip 

beschouwden. 
— Maandagmiddag werd de jaarlijksche algemeene 

vergadering van aandeelhouders inde Amsterdamse!,,-
Droogdok-Maatschappij gehouden. 

IJït het jaarverslag bleek, dat iu 1880 van het 
Koniiiginnetlok door 80 schepen, metende 113511 
tons, gedurende 210 dagen weid gebruik gemaakt, 
terwijl 40 stoombooten voor de hinnenlandscbe vaart, 
iiieleiule gezamenlijk 4188 tons, np het Vijzeldok 
werden gezet. 

Na afschrijving vuu f 29,700 op de bezittingen 
en / 12,000 vermeerdering van het reparatiefonds, 
wenl de uitdeeling op /' 70.25 per aandeel bepaald. 
Herkozen werd tot lid van den Baad vau Bestuur 
de beer Bob. D. Cromiiiclin. 

R o t t e r d a m . Iu tie algemeene vergadering vau 
tie Neilerlatiilsfbe Amerikaaiisehe Stoomvaartmaat
schappij is het dividend over 1880 op 10 pCt. vast
gesteld. In plaats van den heer Plate, die in het 
vorige jaar zijn ontslag als directeur heeft genomen, 
werd de heer J. V. Wierdsma, oiid-zoeoflieier, niet 
123 van tie 129 stemmen tot directeur benoemd. 

Tot commissarissen wenlen herbenoemd de heeren 
hu llavelaar en E. Boden, terwijl in plaats vau de 
heeren Munten, M . Hij mans en A. Boissevain, die 
bedankt hadden , tie I ren Mr. Muntje, Mr. van Gennep 
i « B vau Hossein lieuoenul wenlen. 

In de vergadering wenl nog medegedeeld, dat het 
achtste stoomschip, dat op tie fabriek le Fijenoord 
wordt gebouwd, niet duurder zal komen dan de 
bjolen welke in Engeland gebouwd worden. 

M i d d e l b u r g . De door de Vereeniging «Uit het 
volk voor het volk" uitgeschreven tentoonstelling 
van Kunst en Nijverheid, met daaraan verbonden 
wedstrijd voor den handwerksman, is op plechtige 
wijze geopend met eene toespraak van den Voor
zitter Mr. G. N . de Stoppelaar, iu tegenwoordigheid 
van den Commissaris des Konings, leden van Gede
puteerde Staten, het Dagelijksch Bestuur, het Bestuur 
der Vereeniging zelve, van de aldeeling der Neder
landsche Maatschappij ter bevonlering van Nijverheid , 
van de Vereeniging voor Fabriek- en llainlwerksiiij-
lerheid, de inzenders en de vertegenwoordigers der 
pers. In een uitvoerige rede zette de Voorzitter tie 
aanleidend.- oorzaak dezer tentoonstelling uiteen, die 
baar bepaald nut kou hebben om de energie vau 
den werkman te (nikkelen , en een krachtig middel 
mag heeten om zich te bekwamen, teneinde niet 
alleen een hooger standpunt in te nemen, maar ook 
dB waarachtige belangen van den werkenden stand 
in menig opzicht kan bevorderen. 

De tentoonstelling levert een fraai gezicht op. 
Be werkman is niet achtergebleven eu onze indus-
uieeleii luvetdon tul van voorwerpen ter opluistering, 

die de bezichtiging wel venlionen. Do catalogus 
telt 377 nummers, en naar zijne aanwijzing vinden 
wij 0 bekroonden met een eersten, 7 met een twee
den prijs en 12 met een premie. De prijzen bestaan 
uit «pHarbankboekjes van ƒ 2 0 tot ƒ 5 , of zilverver-
gulde eu zilveren medailles, naar keuze van don 
bekroonde. 

Moge een druk bezoek het loon ziju voor de vele 
moeiten, eigenaardig verbonden aan eene zaak , 
gebeid vreemd aan deze Vereeniging, die er echter 
naar streelt haar werkkring zooveel mogelijk uit te 
breiden. 

— De Provinciale Staten zullen in de tweede 
helft dezer maand eene buitengewone vergadering 
houden, teneinde daarin te behandelen: 

l o . eeno aanvraag van de heeren Boers en Le-
baigue, om een provinciale subsidie voor tien aanleg 
en de exploitatie vau stoomtramwegen van Breskens 
naai Maldegliem eu van Walsooiden naar Hulst: 

2o een reglement op de tramwegen; en 
3o. een voorstel lot conversie van een gedeelte 

tier provinciale schuld. 

H a a r l e m . De 104e algemeene vergadering en 
het congres dor Nederlandsche Maatschappij ter be
vordering van Nijverheid ::al op 12 Juli a. s. en 
volgende dagen hierlerstede gehouden worden. In 
behandeling zullen komen voorstellen tot wijziging 
der wet, voorgesteld door de departementen DUtrecht" 
en «Botterdam." Utrecht stelt daarenboven de viaag: 
»Iii hoeverre de ondei vinding heeft geleerd, dal liet 
afschaffen der Octrooiwet voor de Nederlandsche nij
verheid voor- en nadeelig is geweest." Hetwenscht, 
dat bet hoofdbestuur wordt, uitgenuodigd in tien loop 
van het jaar het gevoelen d n departementen daarover 
te vragen cn die beuntvvoonling in de vergadering 
van 1882 te overwegen. »Groningen'* wensebt na 
Ie gaan, op welke wijze hiertelunde het best het 
totstandkomen van kookscholen zal kunnen wor
den bevorderd, B Haarlem" verlangt een prijsvraag 
uitgeschreven te zien over eeu practische methode 
met inricht ingsplun ter vet wet king langs mechanisch en 
weg van de afvalstohV. - met tiltzouiioring vun 
fecaliën — van een stad van ongeveer 50,000 in
woners. Op de prijsvragen: Bllandleiding tot de 
ontginning van heidevelden" eu »Methode om kana
len en andere publieke wateren te reinigen van bet 
eiwit, afkomstig van het afvalwater der aardappel* 
meelfabrieken" is elk een antwoord ingekomen , waar
omtrent het Bestuur een preadvies zal uitbrengen. 

Hel programma bevat verder uitvoerige mededee-
lingeu over hetgeen op bet congres behandeld zal 
worden. 

A r n h e m . Een tier oudste spoorwegambtenaren 
heeft deu ; it len Mei /ijn iOjarig jubileum gevierd, l iet 
is de l ieerG. Kreem, die den 3n Mei 1811 bij den 
aanleg van den Rijnspoorweg in dienst trad en in 
tie laatste jaren bij de BijusjHiorvvegiiiaaischappij de 
betrekking van hoofdopzichter bekleedde. In zijn lang-
dtirigeu diensttijd maakte de beer Freein zich be
mind hij allen die met hem iu aanraking kwamen. 
Was hij bij zijne meerderen geacht om zijn ijveren 
nauwgezette plichtsbetrachting , zijne collega's ua on
dergeschikten schallen hem hoog om zijne dienstvaar
digheid en humaniteit. Allen beijverden zich dan ook 
om hem bewijzen banner genegenhad aan te bieden; 
te twaalf uren werd hem namens een groot aantal 
ambtenaren een keurig ameublement aangeboden, 
terwijl vele zijner collega's zich dien middag aan eeu 
feesulisch vereeiiigdeu, tot bijwoning waarvan de 
jubilaris tloor hen was uitgenuodigd. Met ontbrak 
daar iiatiiiu lijk niet aau menig hartelijk woord, uan 
nu'uigcii welgemeeiideii hoilwenseh voor de gezond* 
heit! en den voorsjwed van deu leest vierende en zijne 
familie. 

Wij vertrouwen dal de Maatschappij, die tal van 
laren voordeelen getrokken beeft uit de nauwgezette 
plichtsbetrachting vau deu jubilaris, zich niet onbe
tuigd zal laten om daardoor ook de andere ambte
naren oji te wekken het voorbeeld van den beerFreem 
te volgen. 

— De tijd voor het houden vau de tentoonstelling 
voor decoratieve schilderkunst nadert; bet ligt inde 
bedoeling deze van 18 luh' tot 18 Augustus te houden 
iu ile groote /aal van Musis Sacrum alhier en deze 
keuzo kan, èn wat stad èn wat lokaal aangaat, 
gelukkig genoemd worden, daar de schoone omstreken 
van Arnhem steeds tal van vreemdelingen tot zich 
trekken en Mu-is Sacrum tloor liet gansche laad be
kend is om de leesten en bijeenkomsten vnu allerlei 
aard, tlie daar plaat- vonden. Voor het goedmaken 
der onkosten, aau de bekroningen verbonden, ont
ving de commissie / ,100 van Prins Fivderik en /' 75 
van de hier gevestigde vereeniging »IIandwerksbloei", 
terwijl vau den Minister vau Waterstaai, II.m.lel en 
Nijverheid de toezegging werd ontvangen voor eene 
bijdrage van ƒ 1000. 

De Commissie tracht zii-h voor liet eventueel te
kort , dat tleze tentoonstelling zou kunnen opleveren , 
te dekken en heeft de gelegenheid ojwngesteld om 
deel te nemen iu een waarborglfauds van ƒ 3 5 0 0 , 
waarmede naar hare betekening in de ongunstigste 
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omstandigheden allo kosten gedekt zouden kunnen 
worden. Ite aaudeelen bedragen de som van / 10 
en vallen daardoor onder liet bereik van bet groote 
publiek , dat voor de Invordering dezer echt nationale 
zaak voorzeker gaarne iets zal willen bijdragen. 

A r n h e m . Door den Gemeenteraad ziju do trak
tementen van den directeur en den boekhouderbij de 
geuevutelijke ga-t'abriek respectievelijk verhoogd, van 

ƒ 1800 tot ƒ 2400 eu van ƒ 1500 op ƒ ÏSOO, ter
wijl , ter adsistentie van den directeur, zal worden 
benoemd een adjunct-directeur op een traktement 
van / 1 4 0 0 . 

U t r e c h t . Den laatsten dag van April bail te 
Utrecht een buitengewone algemeene vergadering 
plaats van aandeelhouders in de Nederlandsche Tram-
wegtnaalschiippij. Met algemeene stemmen werd be 
sloten tol uitbreiding van hel. maulsehappelijk kapi
taal en dit bepaald op vier millioen gulden. 

Z u t f e n . Op de tentoonstelling van schilderijen 
van levende Nederlandsche meesters alhier zi jn, 
volgens de uitspraak der jury , bestaande uit de 
heeren C. Springer van Amsterdam, VV. A . van 
Deventer en .1. W . van Morselen te 's-Gravenhage, 
de navolgende schilderijen bekroond mot do gouden 
medaille. 

Een strand te Zandpoort hij stormweder, van 
H . Koekkoek, te Amsterdam; 

Huiselijk leed, van II. J . Melis, te ltotterdam; 
Hij naderend un,ceder, van Jan Vrolijk , te 's-Gra

venhage. 
Met ile zilveren medaille: 
Graanveld, van A. van E verdingen, le Utrecht; 
Een damesniirtrct, van IJ. L . Hendriks, te 

Arnl .em; 
Riddertje spelen in papa's Atelier, van J . M . 

Schmidt Crans, te 's-Gravenhage; 
Geknakt, van mejuffrouw' Therèse Schwartxe, le 

Amsterdam. 
Met dc bronzou medaille: 
Een stilleven , van D. G. Kzermun , te Amsterdam; 
Hollandsch oorlogsschip X VUe eeuw, van l i . L . 

Kiers , te Amsterdam: 
Onze oude tuinman, van W. Oppenoorth, to 

's-G ra ven huge, en 
Herfst, van II. \ V . vun der Worp, to Zullen. 
Duiten mededinging bleven de schilderijen, inge

zonden door .1 vun de Sundo Baklinijzen, mej. G . 
J . van de Surido Baklinijzen, J . van den Berg, .1. 
Bilden, David Dies, J . W . van Bonelen, C. Cu-
naeus, W . A . van Deventer, J. F . van Deventer, 
J . J . Fels, J . J . Haak, mej. Adriana Ilaaneti, J . 
Mesdag K z . , mej. Nicola, mej. M . Rooseboom. .1.0. 
Smits, C. Springer, | \ Stortenlieker, .1. Stroebei, 
A . J . van Wijligaerdt. 

P e i l t , Itij den Itaad is ingekomen een adres van 
het booldbestuur dor Vereeniging oSchutlcrvaer", ter 
zake van de dringende behoefte aan verwijding dor 
sluis te Leidschcndaui, waarvan meer en meer de 
noodzakelijkheid wordt gevoeld door de vermeerdering 
der scheepvaart en bet vergrooten der schepen. 

Het voornoemde hooiilbestmir heelt vooi ts aan deu 
Gemeonteraiut vau Schiedam een adres gericht over 
het hooge en onbillijke havengeld, dat in die ge
meente van ile binnenschipperij geheven wordt, als 
zijnde voor schepen tot 100 tons 4 V , cent per 
ton, van 100 tot 150 tons G cent eu daarboven 
8 ami voor iedere gemeten srh.-epston. Deze helling 
is voor de hinnensrhip|iers te drukkend. Aan bel 
hoofdbestuur is dientengevolge in een algemeene 
vergadering opgedragen, (wgingen aan te wenden 
tot verkrijging eener meer billijke heffing van het 
havengeld iu genoemde gemeente. Het hoofdbestuur 
verzoekt, dat hel deu Daad moge behagen, eeu bil
lijker tarief voor het havengeld in te voeren, zooals 
bijv. te Rotterdam, waar 2'/a cent wordt gevorderd. 

Aan don Gemeenteraad vau Vtaardingen is door 
hot hoofdbestuur een gelijkluidend adres als aan 
Schiedam ingezonden. Te Vlaardïngen worden ge
lijke rechten geheven als tc Schiedam, en de Ver
eeniging dringt in het belang der binnenscheepvaart 
ook daar dringend aan om le besluiten het haven
geld, evenals te ltotterdam, te brengen op 2 ' a cent 
per schoejiston. 

A l k m a a r . De gemeen te-architect, de heet W. 
F . du Croix, heeft zijne 25jarige utnblsiedlening 
herdacht. Hij ontving vele geschenken van ambte
naren en particulieren, en de Gemeenteraad ver. 
boogde, als bewijs van wuurdcering zijner verdienste, 
bet juarlijkseh traktement met ƒ iJOO. 

B e v e r w i j k . De voorloopige commissie, lienuemd 
tot regeling der voorliereidende werkzaamheden voor 
de Kennemer Stoomt ram wegmaat«chuppij, hoeft een 
prospectus verzonden, met u it nood ig ingom medewer-
kiligi tol deze zaak m inschrijving v hel bo 
dig.l kapitaal van 1 i , 2 ton. 

Ile venool-shap i - alhier gevestigd en heelt, vol
gens de ontworpen statuten, ten doel; hel bevorde
ren van het personen- en goederenvervoei in dat ge* 
deelte van Noord-Ilollaiul , dat Keiineuierlatid ge
noemd wordt, aan te vangen met de lijn Beverwijk- -
W'ijk-aan-Zee en daaraan te verbinden het voor 
hare rekening uitvoeren van schelpen, zantl, enz. 
en bet invoeren le Wyk-aan-Duin en Wijk-aan-Zee 
van fecaliën, enz. 

Tot directeur werd benoemd de heer II. Tnp|icn-
beck, directeur van hot ..Aiusienhiinsch Noordzee 
bad Wijk-aati-Zeo", die zijn concessie voor de lijn 
inbrengt en 15 aandeelen van ƒ 10(IU elk neem'. 

K r a l i n g e n . De heer P . A . Vielaars, gemeente
architect alhier, heeft als zoodanig zijn ontslag ge
vraagd. 

W O U W . De kerk, in de geheele provincie be
kend om het prachtig beeldwerk, zal uitwendig ge
heel gerestaureerd worden, onder de leiding eu het 
toezicht van dei: architect Cuijpers, tc Amsterdam. 

O n b r a n d b a a r h o u t . Folbacci keert een berei
ding uitgedacht, waardoor bet natuurlijk aanzien niet 
veranderd wordt. Het wordt dan door itegrootste hitte 
(van een feilen brand, wel te verslaan zeker) slechts in 

zoover aangetast, dat het met eene zeer dunne verkool
de laagdedckt wórdt, die door lichte wrijving weder 
weg te nemen is. liet middel bestaat uit 5 deelen 
zinkvitriool, 2 deelen |>utassa, 4 aluin. 4 inangaan-
ovydc, 2 zwavelzuur van 00" eu 5 water. De vier 
eerstgenoemde zelfstandigheden worden Opgelost van 
4 5 ° ; daarna wordt het zwavelzuur er langzamerhand 
bijgevoegd lot verzadigeiis. In deze massa worden 
de stukken hout. die 5 cM. van elkander gescheiden 
moeten zijn, drie uren lang gekookt; daarna wor
den zij in de lucht gedroogd, 

W e g r u i m i n g v a n z a n d b a n k e n wordt door 
den heer J. Mann besproken in Engineering, 1880, 
M e i , b l . AIO—411 . De werkwijsen van Bergeron en 
Knapp worden behandeld, Hij «loet de beleeketiis 
van do zeestroomen uitkomen. De zandbanken ont
staan door het neerslaan van hot door de rivier mede
gevoerde slib. HoofUen Ln zee gebouwd, zullen na
tuurlijk een opiuhuing van de zandbank kunnen 
bewerken, maar dan zal het slib neerslaan vóór dc 
hoofden en zich bier een nieuwe bank vormen, zoodat 
het gunstige gevolg dus slechts voorbijgaand zal zijn. 
Slechts iu het geval, dat standvastige kuststreomen 
in de zee bestaan, kan het gei-echivanrdigd zijn, 
door bet middel dor indijking hel rivierslib in d) W 
stroomen te leiden. Kunstmatige spoeling of spuuug 
van de monden bewerkt een verdeeling van de slib-
stolTen over een grootere op(«ervlr.kte. Of zulk een 
verdeeling de verwachte uitkomst geelt, hangt af 
van de diepte der zee aan de monding. Daalt de 
kust neer Hauw (zooals in Nederlands en Java's noord
zijde, Soematra's oostzijde, Borneo's westzijde), dan 
ia bet eenige doelt rellende middel: baggeren. 

S p o o r w e g n e t d e r a a r d e . Dit net omvatte: 
iu 1800 10Ü.880 K M . 

05 145,114 » 
70 221,080 > 
71 235,375 » 
72 251,032 » 
73 270,071 • 
74 283,000 p 
75 201,400 • 
76 300,641 i 
77 322,517 B 

78 334,323 • 

In 1878 bezat: 
Europa 158,484 K M . 
Amerika 152,044 u 
Azië 14,270 » 
Australië 5,590 i 
Afrika 3,32(1 » 

3 3 4 , 3 2 3 " » 
W e g s c h a a f . Deze schaal van G. Weber tot het 

effenen en welven van rijwegen wordt met twee paar
den bespannen, door twee mannen bediend, verricht 
den arbeid van honderd werklieden, weegt honderd 
K G . en kost 27 tot 33 gulden. 

S p o o r w e g e n i n B r a z i l i ë In 1879 waren: 
in exploitatie 2882 K M . 
in aanbouw 1751 > 

4633 t 
Hiervan wijd 1.G M . 1000 tot 1200 KM , 

de overigen sssalsporig. 
S m e l t s c h i j f . Onder den naam fusing disc heeft 

men in Amerika een werktuig tot bet snijden van 
stalen staven ingevoerd, dat met een snel draaiende 
gladde schijf uit week staal werkt. De dikte is ter
nauwernood 5 m.M,, de middellijn 1.008 M , het 
aantal wentelingen inde minuut 230. Do te door
snijden staaf draait ongeveer 2i>0 malen in de mi
nuut o m , in dezelfde r icht ing, zoodat op de plek 
der insnijding staaf en schijf zich in tegenovergestelde 
richting bewegen. De scheiding heeft noch zagend 
noch slijpend plaats, maar smeltend, waarbij zich 
de schijf met een speelruimte iu de bewerkte insnij
ding beweegt. Het doorsnijden van een staaf van 
40 mM. middellijn vordert slechts tien seconden, /'ij 
wordt eenigszins warm, terwijl de schijf koel blijftI 

B e r e k e n i n g v a n s t e enen . Om den inhoud vsn 
onregelmatige steenen, h. v. voor havendammen, le 
kennen, w - J t zulk een blok gedompeld in een re
gelmatige, getimmerde kist, die gedeeltelijk met w i -
ter gevuld is. Zoodra de steen, aan oen strop han
gende , gezonken is en hot water tot deu rami ovc •-
geloopen, werdt bij met een wüidas opgehaald et» 
meet men du hoeveelheid water. 

\aiikoinliiriimtMi van l a i i i i r s t n l i n i r r i i . 
Haandag. II 11, i 

Amsterdam. te 12 uren, do ir burg. eu weth.: In
leveren van hardst werken, ah: 500» sir. M. trottoir
band. iuu italu kolsroastenteenen. 

Keiikiint. te 12 uien. door l i . Buidiu-. luj C.itnpiuan: 
bet maken vat ue houten brug met d.iurlujhchimri'n<l> 
grondwerken. Aauw. le 10 ureu 

(•ranlngen , l i ' 12' , uren. door burg. eu vveth.: het 
makeu eu leveren vao 181) M. lengte riool eu 5zinkputten 

Kampen, Ie I uur. door bet gei neon tohest.: lo. het 
maken vat ne kliukerhostrutiug inet trottoirs eu rioni, 
np bel lt.iUcrsl.mdjo; Uo. bet lever u leggen vun 
17,500 stuks kubickvoiiiug-liebakte keien KJ mt-), en 
de levering van gele Gouds,],,. LMklinkortjes, iu 2 perc. 

IJm-nilIJkr. I>' 2 uren. door hel bestuur van deu 
Oranje) mlder. in bet |mlilcrhuis bij de zeesluis aau Nom-
IIHT-KCII : de levering eu bet spreien van 115 M ' zand. 

sjcMrea, te i uren, bij Wed. O. vsn Oaal: hetl wen 
van een gasthuis. InI. nij I,. vau (iaal. aldaar. Aauw. 
te 10 uren. 

l i .M. in in liet expediuehuil aan de Kaasmarkt: het 
bouwen van een wintertuin met uuiihnoivudc werken voor 
A. Ilaliueijer. aldaar. 

Hiilxuurd bij den voorzitter-kerkvoogd der Herv. ge
meente: iu, het bonwen van een schuurue mei -tailing: 
2». het maken va u regenbak, beiden bij de plaats te 
Ymsvvouili' bh liusticus in gebruik, lui. bij don aivhitect 
Poedorhach. 

o o , | o Mrl 
l.ooilu . te 11 uren, iu Arti-I.egi t bet éénjarig Ier-

houd der kazei-negeboiivven enz. te Scli.miihoven. 
Muiiir*«rl, te 12 uieii.ilo.ir het gemeentebest.: de 

vernieuwing van 850 SI1 klinkorhc>.tr,itiug eu eenige andere 
werken. 

I'lrerlif. te 2 liron, door de maatschappij tot expl. 
van Sbuitssjmorwegen, aau het ccntraalhuivuu : bet ma
ken van een hallegeboiiw en eenige verdere werken, ten 
l>ehneve vau de balie llelenuvïi'U. 

te :i men, door .1, .lurgens Sr.. bij M. van den 
Itiggekiai : hel bouwen van eene bergplaats. Jnl. bij den 
bouwk Iige B. Hendriks aldaar. Auuw. te 10 uren. 

Iletenler, te fi uren, bij P. I>. I.. Spijker: het ver
richt, -n van grond- en metselwerk l i t een te liouwen 
stooinolit ilen eu zeepzicdery voor H. A. W. ten Hove. 

Harlingen door deu architect II. II. Kramer: het 
IHUIWCII van een beerenhnis te Harlingen. 

hluudert. ten kantore van den rentmeester der dn-
DMsngeederen van Z . K. H. PrinsFrederlkdar Nsderlenden; 
de leveriug van 25u M : ' gewasscheu riviergrint. 

h.i|n Mi' (Zeel.), door bel geiueeiit.•bestuur : de levering 
van 150 \ | ; oiiderboudsgrint en :t() M '• grintzaiul. 

Weeaensg, t l Het. 
Kravr, te IO men. op bet bureau der genie: bet één

jarig onderhoud van de kuziTiiegehonwen enz. te Grave. 
(Ilerbe-teding i 

Haarlem . te 10' , Uivn. door deu architect A. vau der 
Steur Jr.. in Café-Brinkman: het verbouwen van hot perc. 
no. 11 op de Groote Markt aldaar, tot r.-tuuraut. 

Velp . te 11 uren. bij Tor Steeg: het verbouwen van 
een heeren hui-, aan deu' Bijksslraatvveg te Velp. Inl. bij 
den architect M. K. Smit. Ie Diëten. 

« H a g e . te 11 uren. doorbel ministerie van vvaterst. 
enz.: lo. hot maken van 2 dvvarskribl mder de gein. 
Dnnrwi-erth. langs den linkeroever van den Neiler-ltijn, 
tusschen de kilometerraaien ï4 i'ii ÏB. Itaiuing ƒ4150; 
Sa de werken tot voortzetting der verbetering van de 
Boven-Slims, onder de ge nteti Wessem eu Maasbr.icbt, 
tiissel de kilomelerraaien M eu 68. Itamiiig /'10,800; 
3n. het wegruimen van een in de Waal. onder Beest, ge
zonken vaartuig. 

'•••Hage, te 12 ureu. door hel iniuisterie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen : de leveling 
van stalen spoorstaven met ijzeren eilulverbiudingen en 
van haak bouten, iu 2 perc. 

D e i n , te 12 un loor den directeur der artill •no-
stapel- eu constructiciuuguzijiion: de levering van: lo, 
2000 Ktï. antimoon regulus; so. rond staafraessing: So. 
10.000 KG. Banka-tin: 4o. 3000 KG. nieuw zink in blokken: 
5o. eiken platen; Oo. 8100 KG. nieuw gegoten ivmdknper 
in blokken. 

Arkel. te 12 uren. door bun:, en vveth.: bel afbreken 
der liestaande eu weiloroplmiiwen eener nieuwe school en 
onderwijzeiNwoning. aldaar. 

Zierikzee. le 13'.', ureu, ten raadhuize: eenige ver
nieuwingen aan de gebouwi nz. der semeente, met het 
gewoon onderhoud. Aauw. 10 Mei. te 10 uivn. 

O.. - . 12 Mrl 
inislrrdniii. te II ureu. aau bet diivctiegelfiuw der 

marine: de levering vau vets.hill I- nMigdheden bij 
de directie der marine te Hellevoefadnis. 

O n.l.'I.i ml i' tc 11 uren. inliet gemeentehuis: de ver
nieuwing en hel onderhoud vun de werken van den polder 
Baarland c. a. 

Arnhem, le 1 d-mr den burgemeester: \ „ , bet 
vernieuwen van eenige werken aan de openban* pompen; 
2o. bet liouvveu vau een hiilpbutvau van |»ilitie met hr.uul-
spuitbuisje; ."lu, bet leveren en leggen van cementen riolen 

YAicrliiKrii. te 4 uren. door hot dijksbestuur. bij C. 
Knorn: bel maken vau een aard lam: het maken van 
2 aard profielen, allen met steenglooiingen gedekt. 

Zlerlkiee, te 12'', uren. op Int raadhuis: i ige ver
nieuwingen aan de gebouwen en andere werken der ge
meente. 

\ l i j . l . . - i:t l l r i 
's-Hoscli, te lO'/j ureu. door het miuislerie van water

staat enz., aau bet. gebouw van hel prov. best.: net op-
de -diepte-b nut gen en onderhouden tot -'tl Dec. Hl der 
haven le Moerdijk. Burning / 28110. 

Csrtgene. te 10'/, uren. in het gemeentehuis; de ge
wone onderboudswerken van den Annspotder. 

/ulf-rdiiK. 14 Mei. 
r«iiiiifriHii<t, ie lo oren, bij Wm. Broekhoven: het 

verbeteren eu onderhonden der werken van den polder 
Anna-Fiiso. 

Anu»-Pu<ili>Hiiit. te II uren. op het raadhuis : lo.no-
deelle Amsleldijk eu "edccllclukc vei 

den WieringerwiLÉrillio.'zeiii: 2<>. b.l onderhoud 
der' uiolens, sluizen, duikers, bruggen enz. over '81. Aanw. 
door den opzichter A. It. Dekker, 18 Mei. te 10 uren. 

'm-MU%§9, Ie 1 uur, door het ministerie van justitieI 
het I wen van 2 amlileiuais.woniugeu. behoorende tot 
de te bouwen cellulaire gevangenis bij Groningen, gein. 
Haren. Aanw. 10 Mei. te :1'/, uivn. 

•asUBWtag , Ie 2 uren. in liet vliiwtiegelmuw van den 
Margarelapolder : bet heiMel. de vernieuwing eu het on
derhoud der werken van de cal. jioldcrs Slargarela. kleine-
lillik-lis en Keiidracbt. 

l lMi i r l rm . le :; uren. door deu utv.hitit-t A. van dei-
Steur Jr.. ill het C.ifé-Moolenaar: hel bouwen van eeu 
vviiikelbiiis en inairaziju. op deu I !, vau de Ptwrdesteeg 
en Houtstnuit, voor \V. Stolp. Aanw. 12 Mei, te U Uivn. 

Ushwerl. door bet gemeentebestuur: de levering van 
140 stère gehorde grint. 

M»»ml»ic, I » Mei. 
Arnhem, le 11 uren. door den architect A. It. heem. 

iu De Arend : bel bouwen van eeue loods I kantOOT, 2 
broeikasten en 2 bloembakken, oi n terrein aan den 
Velpscheweg, te Arnhem, voor D. \V. Boekingen II. N'. .1. 
l'osijn. Aauw. 12 Slei, te 11 uren. 

Mrrtenibllk, te 12 uren. in het Koggetihuis: de be
raamde werken aan den Vier-Noorlerkoggen-z Ii|k en 
bet onderhoud van bet rijpad. 

\ in»l cr.l . i in , le 12 uren. door burg. eu we|h. bet 
maken van eene had- en zweminrichting in de ilijksgracht 
bij de liraaibtug v.«ir de Kattenbmger^traten. Inl. bij 
deu stadsingenieur, op bet raadhuis. 

W-Haf*, te 1 uur. door hel gemeentebest] lo. bet op
richten van een uiiictiiiiegebouw tot plaatsing van het 
|N)iupwerktilig voor de rioleeiin^ vau lloetVade; 2o. bel 
dempen der slo.iten langs de ||o.d1i.id len Stationsweg. 
benevens het leggen van een riool aldaar. 

' • •H«(c , le 1 uur, dooi' burg. en vveth.: het bouwen 
vau een hulplokaal voor gein ïtc-anothcck. op bet terrein 
achter de bauk-van-leeiung. iu de [.ombar.Ulraat. aldaar. 

Amsterdam, te 1 uur. donr bet ministerie vau kolo
niën, in hel gelmuw Tot Nut van 't Mg •e» = de leveriug 
van Newcastle steenkolen. WaalkImkers, ztnkgrijs. hout-
schnieveii en jiakki-ten. 

imotrrdiun. Ie 2% ureu. door de Holl. I.lzetvii-spoor-
vvegimuitsch.. in Het Vosje: lo. hel bouwen van Os uen 
bruggen met ijzeren Imvenbouw in den spoorweg tusschen 
Warmond en Den Haag. ter vervanging van be-t.i.mde 
bruggen. Itamiiig f 40.000 : 2o. de levering vau 2100 e,.. 
crciNoteerde eikenhouten eu 1500 idem grenenhouten 
dwarsliggers; .lo. idem van 5 ̂ egnten-stalen puntsinkkeii: 
4n. idem van 10 stalen long lm weg ingen. 

l'treeht. te .'I ureu, in den Schouwburg: het herbou
wen van de schouwburgzaal en hel doen vau Benige ver
anderingen aan den Imstaandeii schouwburg op het Vree
burg, aldaar. Inl. bij de architecten F. W. van Gendt JGz.. 
te Arnhem en II. I' Vogel, to 's-llage, Aanw. 12 cu 14 
Mei. van 10-12 uivn. 

V V IMI I I IU I . . ten g il.hm/e van II aurderaileel: 
bet herstellen en vernieuwen vau bel westelijk landbiv.l'd. 
met vleugels en Imsi'boeiing, benevens eenige verdere 
repar-ati'ii aan de ophaalbrug te Wo els. 

IlillMdaff, 17 Mei. 
Arnhem, te 11 ureu. iu De Har nie: bet doen van 

heistellingen iu kaz.i rncgebouvveii en het Imuvvcu vau eene 
loods in het artilleriepark te Arnhem. 

Hoorn, ti' 11 uren. iu de lloelo: het verbeteren vau 
steenglooi ingen enz. aau den Dniliterlandscbeii West-
friescheii oinriugdijk, in -1 

llhileleard . le 11 uren. donr d enlt 'ster van bel 
Kionmh.inem. rentambt JvWndaul. in De Gouden I uw: 
lo. eenige vernieuwingen eu heml oil ingen aan eene bouw
hoeve in den Maria|m|der, onder Dinlelimrd; 2o. eenige 
veniieiiwingen en herstellingen aan S boiivvhoeveii onder 
hu,leU.nl. 

»uilil»r|i te 12 ureu. door het geiueentebest.: bet 
makeu van een schoolgebouw mei 7 lokalen voor »:t0 
kinderen, aan bet einde der Weitstniat. Iul. bij den ar-
cbiteet W. van Leeuwen, te Hellevoetsluis. Aanw. 11 Slei. 
te 2 uivn. 

HHIrzem. te 12 ureu, door It. van T i l : bet bouweu 
van een woonhuis iu de huurt Weerestein. gemeente 
Ilillegoiu. Iul. bij deu bouwkundige Jb. Gulileinoud. aid. 

(IUnrn . te 12 uren: het bouwen eeuer villa aldaar. 
Inl. hij den architect Wien la. Marnixkade 105, Amsterdam. 

Leeuw arden te 1 uur. door het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw van hel prov. bestuur: de 
herstelling eu versterking van een gedeelte van het oos
telijk kanaalboon! der nieuwe .Muunikezijlsterriit. Aanw. 
11 SU LI Mei. Raming /"2100. 

Utrecht , te 2 uren, door de inaatschappg totexpl. 

! van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: ln, het ma-
, keu van de uitbreiding van bet hoofdgebouw en eenige 
; bijkomende werken op liet station Roermond: 2o. het 
j maken van eene herstellingswerk plaats v.mr den dienst 
1 der telegraphic op het station l'treeht. Aanw. 10 Mei. 
i te II uren. 

"v iciivi. nlimirii , te 4 Uivn. ten raadhuize : lo n 
schoolgebouw till II de kom der gemeente NienWellllOOI 11 ; 
8n. • schoolgebouw met onder wij/eis woning onder de 
gem, Nieiiwenhoom aan bet kanaal door Vimine; 3n. eeu 
schoolgebouw niet onilerwijzeiswoiiing aau den Westdijk 
onder de gein, Nieiivv-lle'lvimt. allen met liijbeb.mreud 
sch.Kilameuhleiuent. Inl. bij den architect F. .f. Nieiivveii-
buis, te Utrecht. 

U . i - t ei IHMII , d vu de patei-s Jezuieletl : bet houwen 
van eene U. K. kerk en bet verbouwen van de bestaande 
kapel tut woning. Inl. bij deu architect I*. .1. van Genk, 
Ie beur. Aauw. II Mei. te 11 ureu. 

W .irusilng. I N Mei. 
KeeiiMljk. te 10 uren, ten g uilehuize : bet onder

houd en de vernieuwing vai nige polderwerken in '81. 
(••rlnrhem. te U ureu. .1 • het beemraadslhap vau 

het kanaal van Stoenenboek, in de Dooie : lo. hel levereu 
en inhaugeu van eeu paar waaien leuren iu de groote 
schutsluis van het kanaal te Gorinchem; 2o. eeuige her
stellingen eu vernieuwingen, benevens liet gewoon jaar
lijksch onderhoud vau al de kunstwerken van genoemd 
kanaal: :iu. ig aarde-, rijs-, onderhoudswerk en steen-
bestorting. Iul. hij II. Broekman, le Hardinksveld. Aanw. 
10 Mei, te S ureu aau de sluis te Steen.-iihoek, te 10 Uivn 
aan de sluis tc Gorinchem. 

Ilpen4ant, te 12 ureu, ten raadhuize: lo. bet bouwen 
van ' school v.mr WO kinderen, ,1e veranderingen aan 
de bestaande schn.il. ijzeren eu bouten hekwerken, met 
hijleveriug van materialen en school,(meublement, voorde 
béide sch.ilcu le Dpeuduiu; 2<>. het Imuw'ii eener st;lmnl 
voor UO kinderen eu het gedeeltelijk vergroeien v ui de 
Imstaaude school tot m uier wijzers vvoiuug, ijzeren eu houten 
hekwerken, I hijleveriug vin materialen en school
st bic n l . iu de Bp: So. de vei-anderingen aan de 
school te purtiierliiud. met bijlevering vau materialen, 
scb'nl.mieiihlement enz. Aanw. 11 Mei. voor uo. 2 te II, 
VOOT nn. 1 eu :( te 2 ureu Inl. luj deu architect II. I'. 
vau den Aardweg, te Purmerende. 

Milage, Ie 11 men. d.mr bet iniuisterie van vvaterst. 
enz. lo. de herstellingen eu vernieuwingen aau de Hijks-
riviervverkeii np de BoVen-, Beneden-eu Nieiivve-Slerwt'de, 
inet bel tV-ujarig onderhoud, in 4 peiv.; 2u. hel lei boud 
der werken behoorende tot de leid,mimet! m le l Zwolsche-
diep. niet verlichting, afbakening euz. 

»9mêmémg, I » Mei. 
Zuldhnrii . te 11 ureu. iu bet gemeentehuis : het leve

ren en maken van school men be len in de schiml vimr O. 
L. II. ahlaar. Inl. bij D. de Herder, aivbit.vt te Leek. 

Zierikzee. te I uur. aan 's Lauds kamer: de gewone 
onderhoudswerken aan het waterschap Schouwen. 

Haarlem, (e 2" 3 uien. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het pmv. best,: hel 
voortzetten der verdedigingswerken op hot i r.lerslraud 
van Vlieland. Aanw. 14 Slei. Raming / 21.200. 

Vrijdag. 20 Mei. 
N l M W v l U t , te 10 ureu, iu het gemeentehuis: de ge-

WOm lerhouds- en vernieuwingsvvorkeii aan den cal. 
poMer Adoruis. 

x-liasrli, te 10'L uren. dnor bet iniuisterie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het pTOV. best.: ,|,-
buitengewone herstellingen aau de schipbrug over de Maas 
bij Bedel. Aanw. 14 Slei. Raming .'"440U. 

(•ranlaajen. te 12 ureu, d-m het iniuisterie van wa-
tei-staat enz... aan het gelmuw van het prov. best.: bet 
leggen van keilmstr.iting niet weders/ijdsche klink, i voet
paden op .|en Rijks-gronle:! Weg <l bet doiji M.lleii, 
Aauw. Dl Mei. lUining ƒ 5745 

llardrei In . aan liet bureau der gemeentewerken; de 
levering van 80.000 -tuks grè-keion. 10--KÏ cM. 

Zaterdag. S l Hel. 
('adfiuid. le 1 uur. in bet bestuortlokssl van bet 

vvatei-s,hap Tienbon.ler.l-eii-Zwarte: bet herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud der watet kerende werken 
over '81/88. 

I'lreehl, te 2 uren. dnor het uihi is te i ÏH van vvaterst. 
euz.: het lichten van een in de Lek, beneden deachipbnui 
te Vreeswijk, gezonken vaartuig. Aanw. 17 Slei. 

Maandag . 23 Hel. 
üorlnel iem, te 11 uren. d.mr het d.ige|ijks,li bestuur 

v iu het wateochap De llverwaanl, ten kantore van Van 
Dam vau Noonleloos: het afdam n. iLmgmakeu cn 
droogb.iuileii der lage- lioezemsluizen van de I Iverwaanl, 
m den Kl-hoiil. gemeente Nieuvv-I.ekkerland. 

Illiisdag. J l Hel. 
•-Ilage. te 11 nren. donr bet minis!, vau marine: de 

levering van C40 stuks tonsteenen. 
Vt/MBSénf, ZA Mol. 

'•-Hage, te 11 uren. donr bet ministerie vau wat eist. 
eu/.: In. de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijk— 
rivierwerketi op de I[oven-Maas. mot h.-t i'-énjarig onder-
li I. in 4 p e n . Raming resp.: /'l.'I.UOO. /' 12.000. fV'M), 

ƒ 23.1130; 2... het verh.mgeii en vèisbsligei, vuu den linker
oever van de Dorische Kil. tusschen de kilometerraaien 
12-1 en 127. onder de gein. Dubbeldam. Aanw. 21 Mei. 
Raming ƒ08,410: de hei-stellingen eu vernieuwingen 
aan de Rijksnv lerwei ken iu de Nieuwe-Slaas beneden
waarts de h|]| op 1110 SI. boven het Slalleg.il dwan over 
de rivier gaande, de Ouii.-Maas beneden het Berengat, 
het Scheur eu de Bartel, met hel iviljarig onderhoud. 
Aanw. 21 Mei. Raming l li.Mm. 

Iloiiderdag. 2 « Hei. 
Leldt-n. Ie 12 uren. d.mr burg. en weth.: het leggen 

vau eenige klinker- en kei bestratingen. Inl. bij den ge-
Uleenle .nc luLiVt . 

AV*en*dag . I .luni. 
• -Ilage. te U uren. door bet iniuisterie van waterst. 

euz.: lo. de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks
nviervverken iu de Nieuwe-Slaas, Imwiiwaarts de lijn op 
100 Sl. boven h.-t Slalleg.it, dwars over de rivier gaande, 
met bel éénjarig onderhoud. Aanw. 28 Mei. Raming 
/ 15'JO: 2... idem nan idem np deu Boveii-ltijii en de 
Waal. mei het éénjarig ouderhoml. in :( iierceeleu. Aanw. 
28 Mei. Raming: |--rc. I. : 20.200, perc. 2. ƒ.11.000, 
imrc. .1. ; 40.000. 1 

«-Ilage. te 12 uren. door het miuislerie van waterst. 
eu/.: lo. hel maken van eenige grondwerken. Iiestratingen, 
overgang»-, afsluitings- en verdere werken, benevens het 
leggen van sporen en wissels, tol uitbreiding van liet 
station Zwolle. Aanw. 24 en 25 Slei. te H uien Raming 
ƒ220.000 : 2n. bet maken van gelmuweii en undc-iv werken 
np de halte Ressei, -Rein 1 eu het station KesteiVII. 
bil. bij den hoofdingenieur te Arnhem. Aanw. 24 en 25 
Slei. te 11 men. Raming f'42.H50. 

Alloop van \ a i i l i r s i p i l i i i ^ i i . 

Epe, 25 April: het bouwen van logement, koffie
huis en stalhouderij, onder beheer van deu architect P. .1. 
de Kruin, te Zullen: ingek. .1 bilj,. als: 
II. Kerklioll. te Kpo, ƒ I2.1h5 
II. Dalhuisen, Gene. i 12.125 
J. W . s i e r i i i k . o Ene. i LLM7 
niet gegund. 

Knsrhedé, 25 April: de vergrooting van het ivstaii-
rauegeboUW op het Volkspaik: lu. oplevering a. bruikbaar 
15 Juni en oplevering 1 S.*|.t.. ingekomen 0 bilj.. ids; 

G. Beltman. f 15 \:,\\ 
H. Kggink. „ i:t.2:i0 

W. Wegerif. . 1.1.179 
P. Fijlstra. „ i3.o;ij 
M. G.vrling, i DI.OOO 
H. Ténis. « 12.880 

So. oplevering 6. beginnen 1 Juli en opleveren I Oei 
ingekomen 0 bilj., als: 

G. Beltman, ƒ 12.400 
II. Kggink. 0 12.2.-UI 
G. W. Wegerif, „ J 2,2:10 
P. Fijlstnt, „ 12,120 
SI. Goerlhig. n 11,840 
11. Tönis • 11,720 

•nderdendam. 27 April: het horstellen vau kanaal-
boorden 111 Hunsingon ter lengte van 476 SL: ingekoinen 
V bilj., als; 

G. Wolthuis, te Bedum. ƒ 2800 
P. Slulder. > Groningen. 1 2583 
A. J. ld inga. • Bedum, • 8481 
.1. H. Pol. Steduin. " -'475 
P. Westerbnir. I Nmirdwolde. » 2470 
.1. Klippus, * lied uin. • WTO 
.1. Timmer, » Obergi » 2107 
II. Nieland. » Warfum. - 21U5 
K. R. Daiilmr. Ball.Hi. I 2102 
gegund. 

stadskanaal. 27 April: het vergrooten van de beide 
schimlgebouwcti te Slusselk.uiaal. icler afzonderlijk: 

loud. Schiiilemai (oud. Vegteri 
L . Vos, ƒ1150 /"SI80 
P. v. d. Berg, S I N 1150 
W. Kakker. 1120 
P. Luitjens, 2885 2845 
.1. Benes. 2860 2820 
A. Niks. 2780 2750 
I, Linzel, 2688 2688 
E. Kliphuis. 2646 2600 

Zwalnwe, 28 April 1 het bouwen van eene SChOOi met 
onderwijzeiswoniug; ingekouien 0 bilj.. als: 
Bakker. I.' Pujmndrechl, /' l«.5ss 
Mulder. >i Raamsdonk. • 16,407 
Corlomst. .> Moerdijk. « I6.:ii»7 
Van Teiering. » Zevenbergen, » 18,188 
Schulde. " Raamsdonk. » 10.117 
Nieuwenhuise, 1 Sprang. » 15.773 

lUnrn. 211 April: het Imuwen van eeue 111cisjessch.ini 
aan de Kerkstraat: ingekomen 0 bilj,. als: 
H. Volleweiis. te Ibmru, ƒ 18.150 
.1. peereboom, » idem • 10.511 
M. Godvliot. » idem 1 16.4.16 
.1. Rustenbuig, » idem 15,100 
J. BieivnlinHMlspot. » idem » 14.862 
I'. lliugmaii, 1 Alkmaar. I 14,600 
gegund. 

H-llage. 89 April: lo. het driejarig onderhoud VSU-00 
de herslelliugeii aau het pnst-en-telegraafkaiibmr te 
Amslerdam: minste iiiM-hr. waren P. N. Wollï en Z.mn 
en (i. Woud. te Amsterdam, voor J 7007. 

8n. de verhouw eu het driejarig ondei boud vau het 
post-ei I-I.-leg raaf kantoor te Neuzen: minste inschr. was 
J. Sri Ie Dz.. le Neuzen, v.mr ƒ1100. 

In. .1" aanleg vau eene telegraaflijn laugs den spoorweg 
Haarleui-Zaudumrl; minste inschr. was | l . van E«sen, te 
Houtrijk-en-polaiieti. voor /1:147. 

t.rollingen 2'.' April: hel vertmnwen van hel pakhuis 
De Merkuur tol w<mnhuis eu inrichting vau kantoorlokalen. 
onder bel r vau den aivhitect J. I'. Iluscu: ingekomen 
0 bilj.. als: 
Sl. Slaiumeu. te Groningen. /' 12.274 
F. Berkenbosch, » idem *. 18,108 
J. II. Muller. » idem • 11.084 
0, A. de Ruiter, « idem i 11,710 
I). S. Di.l.lcns. » idem ii 11.420 
G. Meiilink, i idem i 11.108 

's-SMMch . gu April: het uitvoeren van buitengewone 
vernieuwingen en heistellingen aau den prov. weg van 
Berlikum naar St.-Slicliielsgestel: minste inselir. was L. 
den Utter, b' Den Duiigen, vimr j 2368. 

Leeuwarden. April: lo. liet opruimen vim ondiep
ten mt eenige kanalen eu vaarwaters, iu onderhoud eu 
beheer bij de prov. Friesland, iu 14 |miv.: minste in
schrijvers waren: 

le jmrc, II. F. de Jong. te Oudehaske. /"1050: 
2e . VV. J. Doetje. Ie Nhehaske. ƒ 1)22: 
*• » It. S. Westra. te Kimsvverd. /"2H46: 
4e » K . SL Sivuiii. te Warlena. /'Ï8ü0; 
5 1. A. v. d. Weill. Ic Dokkiiui. 7 2250; 
6e • D. Klger.i. te Eksmorra. ƒ 0 1 8 ; 
7e * 0. T. I'laaiiistiii. te Veenwotide .1. Dooren-

Ims. t- Buiziim. /'7888; 
8.' - K . Sl. Sixma. te Warlena. ƒ 7 5 0 0 : 
7e en 8e perc.. luj samenvoeging: G. T. Praauisira en 

.1. HonnvilKW, ƒ15.888; 
!m perc. E. SI. Sixma. te Warlena. ƒ1042; 

10e » G. T. Pi-iainstra en J. D—renbos. /1200: 
i l e > J. A. v. d. WcrtT. te Dokkuin, ƒ H'JSO: 
12e W. .1. Roetje, te Nij-baske. ƒ If.SI: 
11e . E. K. Viss,.r, te IJlst. f 682.50; 
14«< " U. Dikkcrlmoui. te Oudeliasko. ƒ 7 7 7 . 
2«i. hel doen van vernieuwingen en heistellingen aan 

den prov. landelijk met sluis eu woning en bet drie
jarig onderhoud Jaar van eu van ceiiige peilschalen; miuste 
inschr. was J. A. Dijkma. te Kiiiniv. v.mr ƒ 5 4 4 4 . 

Wlnm-holen. 20 April: de heistellingen aan dcu straat
weg te Ziiiderveeii: minste inschr. waren J. G. Sluiter en 
J. IL Dijkhuis, vimr ƒ'2008. 

Ze venaar. 10 April: lo. het verhoogen van den nieu
wen Dabhcrichschi'ii dijk. 2o. hel verhoogen en verzwaren 
van den muien Ikibbericbschen dijk: minste inschr. was 
C. Wijers, te Zevenaar. resp. voor / 2500 eu ƒ5800. 

It..l-w..rii 30 April: bet IHUIWCII van een burge I woon
huis vimr L. I'. van der Meniën, onder beheer vau deu 
architect II. II. 1' lerhach: ingeku n 0 bilj.. als: 
J. J. v. d. Leij, te Kerguin. J 4777 
B. Veltman. • Kolsward, » 4151 
F. S, l.b.mu. i idem t 3000 
I). Germans, • idem i 1608 
F. Biiinburg. • idem l 1640 
J. Jurritsma. I idem » 3628 

Amsterdam, 2 Slei: bet maken van den hoven bouw
eend' lotsls np de Handelskade en bijbehoorende werken; 
ingek. 11 hilj.. als: 

F. B. Kuipers, ƒ 77.880 
E. v. d. VVeijer, ' 71, l " 
II Rietsnhder en Zn.. i 71.280 
('. Meijer. >• 71,600 
Peteis en Koeb&eii. •• 71.200 
J. K. E. llauet en J. Loos. .71.000 
I). R. van Dartelen. i 60,820 
l i A. J. Taverne, • 69.584 
II. C. Dnrlas. i 69,447 
J. J. Koeklmltz. I 67.880 
D. Tauimiiiga, » 67,777 
V l l - ' l -u . i 66,777 

L. J. v. d. Shfiiboven en Co.. » 65,140 
II el ft, 2 Slei : de levering aau de artillerie-stapel- en 

constructiemagazijnen van: 105.000 KG. lood; minste in-
schrijveis waren ('. Balguerie en Zoon. te Botterdam, a 
ƒ16.82 | H T 100 KG.: 7<>00 KG. Banka-liii: i ste inschr. 
dezelfden, a f 107.80 |>er 100 KG.: 25.000 KG. staafijzer; 
minste inschr. waren Hotz en Co.. te Rotterdam, a ƒ8.15 
PST 100 K G ; 175,000 en 200.000 KG. gietijzer, merk Garls-
lierrv i i " . 1: minste inschr. waren \V. Hoven en Zoon, te 
Rotterdam, a /"4.02 5 lier 1(H) K(i.: 25,000 KG. idem, merk 
Blaenavon nn. I ; minste inschr. dezelfden, a ƒ8.25 per 
LU' KG.: 11.000 KG. nieuw zink in blokken: minste inschr. 
waren Gohr. Abrahams te 's-Hage. ii J 21.20 [mr 100 KG. 

n-llage. 2 Slei: lo. het aanleggen vau eeu riool aau 
de Beek nabij hel Selioveniugscho tolhek tot dc gracht 
rondom de Alevaudcikazerne: minste inschr. was F. Col-
son. Ie s-Hage, vooi /27(H). 

go. het verven van Ciindelabrcs. consoles, lantaarns euz. 
te 's-llage cu te Scbeveiiingeu: minste inschr. was J. P. 
Klees. te 's-llage, voor ƒ3093. 

AniMterdani. 2 Slei: bet bouwen eeeer pastorie bij de 
kerk van bet II. Kart van Jezus in de VnnileUtr.ul te 
Amsterdam, onder beheer van den architect P. J. II. 
Cuijpers: ingek. 11 bilj.. als: 
II. J. Sliekei-s. te Amsterdam, ƒ28.100 
A. P. Scheepers. » Nioiiwer-Amstol, l 28.010 
A. Paans • Amstenlam, i 27.900 
A. Mulders • idem • 27.850 
J. Schennen hu l'g en 

C. .1. Maks. • idem i 27,200 
.1. Poot, • idem •• 26,75(1 
G. St. de (ireeve. » idem 1 20.600 
D. Tamiumga. I idem • 26.300 
W. A. G. Jansen. i Utrecht. • 26.210 
11. van lluuren. » Amsterdam, » 26.000 
l>. VerlH-ek eu Zmu. » idem I 24.500 

•red*. 2 Mei: het bouwen van een woonhuis v.mr G. 
Goossens, aldaar, onder («'heer van den architect J. A. 
Ooines: aangenomen door A. Verhagen, te llreda. voor 
ƒ 5457. 

• r e d » , 3 Mei: het bouwen van een logement voor t . 

Martens te Prinscnhage, ouder beheer van deu architect 
J. A. Ooines: aangenomen door M. Lips en Co.. te Ktteii. 
v.mr ƒ0780. 

Tiel . 4 Sb-i: bel verbouwen van een woonhuis VOOT G. 
van llouven. onder beheer vuu den anh i l i r l G. A. Schuiten: 
ingek. 6 bilj.. als \ 
J. van Alpben. te Tiel. ƒ 5200 
K . van Zetten ou Zn.. » idein l 4990 
J. 11. v. d. Kolk. i idem i 4775 
J. de VVeijer, •> idem l 4735 
Tb. F. M. E. Giibbels. . idem i 4711 
N'. Wildeman. i idem I 4599 

«-Hage, 4 Slei: |u. hel verrichten van baggerwerk in 
de N'imrdgeiil tegenover de oostpunt van Rozenburg: 
ingekomen 5 biljetten, als: 
G. ,1. Mol, te Kuilenburg, f 10.223 
A. Volker Lz.. » Sliedivclit en 

1'. A. Ros. » Gorinchem, » «.000 
A. L. van Wijngaarden IJ/.. - Sliedivcht, » 8,485 
I. V. d. Velde. » Papendrecht, • 7.490 
0. v. d. Meijden Cz.. i llanlhiksveld. • 7,200 

go. de vernieuwingen en heistellingen aau do Rijks-
liviervverken in de Noord, de Oinle-Maas luwen hel 
Berengat, hel Slallegat. de Krabbe, de Dorische Kil en 
het Spui, met bet éénjarig onderhoud dier werken; iu
gek..men 9 bilj.. als: 
G. de Hoog, Ie Gies lam. ƒ' 29.9(H) 
(', ({os \ , „ „ Dordrecht. '» 29.NKI 
G, .1. Mol. •. Kuilenburg. •• 29.521 
II. de Leeuwcrk. .. Hardinksveld. » 29,149 
.1. Volker Jz., Zwijndivcht. « 29.400 
C. Boskam ,1/.. . Sliedivcht. * 28.430 
C. v. d. Plas, - lbinliiiksvel.1. « 28.423 
Ti .ie Gr » Gi.-s.mdaiii. » 28.000 
ti. de Boog, I Gorinchem, I 28.0IH) 

lUrdreil i l . 4 Mei: bei I wen vai fort aau den 
uien wen Maasmond (Hnek-vun-llnllatid I; ingekomen 5 
hilj.. , i l - : 
.1. D'.sl.ouweis. te rtrecht. ƒ 91,300 
I.. Kalht Kz.. i Sliedrecht, - 82.900 
A. Volker. .. idem en 

P. A. Bos. » Gorinchem. • 79.600 
J Vi-sci l'.ip.-n.lt.-. lit. • 7U.S4II 
j . Monster, - Pumrshtiek, - «7.'-"» 

\ l . .ardlngen. I Mei: bet Imuwen eener nieuwe | u -
torie voor de Hen. gemeente, ouder beheer van den 
.ml, , ! . , I A. '.au der SuiN-k: mgek. 8 bilj.. al»: 
I i Muassen. ie Vluinliiig.iL f 14.319 
A. v.m Letten vau Rossen, « idem I4,u6t 
G. A. v. d. K. ig. • idem • I3.MO 
VV. N.H.rdnk. • id » 13.563 
Weijland & Koinaat, » idem « 13,2"0 
I . D...s,„.,n. • idem • 12.987 
l„ Klok. " Vlaa.inliiiger-Ai.ib.. • 12,925 

.1. Kijne. - Vlaardingen. - 12,580 
* u a r d » l j k , 4 Slei: bet bouwen van 2 scholen met 

onilerwijzcrswoniiigeii, te Noordwijk-Bimicii en te Noord-
wijk-aan-Zee. onder beheer van den aichitect W. l.iing-
hout Gz.. te Amsterdam: minste insi-hr. was T. R stra, 
te Harlingen. v • ƒ51,800, 

kroningen, 5 Slei: het leggen vau eenekoihcslr.iting 
over het midden van het gedempte Zuidoriliep: minste 
inschr, was J. |. Tuestnuii, te Groningen, voor ƒ 4044. 

Iliiarlem. 5 Slei: ln, het leveren van brik eu steil
st en het bestralen der llelilei-s.be zeewering, in 2 
perceelen; miuste Inschr. wareni peiv. 1. G. vau Doorn, 
te Amstenlam. v.mr ƒ2100: peiv. 2. Gebr. Janzen. te 
Nieiiwediop, VOOT /'2408. 

gs. het verrichten van iluuibeplaulingen. het stellen van 
rietsrhutling nz. op Tessel len vasten wal vau 
Nnonl-llollaiid, iu 1 |ierc -elen : mulste in-.'bnjveis waren : 
|«iv. I. K. II. Pillier, te Tessel, v.mr ƒ5700: peiv. 2. J. 
Dillenburg, te Bergen en II. Nottelman, te Schoort, re-p. 
VOOT ƒ hgOO en ƒ 6940 

3n. het vernieuwen vau een gedeelte lieschoeüiig langs 
de KeiiU-ln' S'aarl ui Noord-llnllaiid: minste inschr. was 
L. van Dijk, te Laren, vimr ƒ 1558. 

B O U W K U N D I G VV KEK B L A D . 
Mot de Meimaand beeft het eerste nommer van 

bet Bouwkundig Weekblad van de Maatschappij 
tot lm vorder ing der Bouwkunst het licht gezien. We 
meenden niet beter te kunnen deen, dan tloor het 
geheele Programma over te nemen; lerv ijl wij ons 
voorbehouden, iu een volgend nommer op enkele 
punten ervan terug te komen. 

O S S WEHBLAD. 

Hot Bouwkundig Weekblad dankt zijn bestaan aan 
de nieuwe orde van zaken in de Maatschappij tol 
bevordering der Bouwkunst. 

Iluit' in vele opzichten belangrijk gewijzigde wet, 
ter jongste Mei vergadering met algemeene stemmen 
dor Isiryk aanwezige leden bekrachtigd, spreekt hierin 
duidelijk. Wij lezen: Art . 38. Do Maatschappij 
doet uitgeven, onder toezicht van hel Bestuur, een 
geïllustreerd Bouwkundig Weekblad en een geïllus
treerd Bouwkundig Tijdschrift, met medewerking van 
een uitgever, die onder het genot eener subsidie uit 
de kas der Maatschappij, beide uitgaven voor zijne 
rekening neemt. 

Zij het dan ook door sommigen met bevreenwKng 
begroet, door velen voorzeker wordt zijne verschij
ning met ongeduld verwacht, en dus plaatst het 
• Geïllustreerd Bouwkundig Weekblad" zich vrijmoedig 
in de reeds dichte rij der Nederlandsche periodieke 
bladen 

Door een uitgebreide Maatschappij van meer dan 
800 leden gewenscht, voorziet het reeds daardoor in 
een hchnefte, eu ontslaat de Rislartie van de ver
plichting, ziju recht van bestaan te bepleiten. 

Eene omschrijving van hot Programma moge iu 
de volgende inleiding eene plaats vindon. 

De Bouwkunst is de eerste en tevens de voor
naamste aller Beeldende Kunsten. 

Even zoo onbestreden als deze uitspraak is, even 
weinig zal het verwondering baren, dat naast vele 
andere vereenigingen tot bevordering van zusterkun
sten, zich vóór vele tientallen jaren in ons land een 
Maatschappij vormde, die zich de belangen der Ne-
derliiudsi'he Bouwkunst aantrok en ijverde voor haren 
bloei. Dankbaar gedenken een groot aantal onzer 
thans werkzame Isiuvvmeesters den zedelijken steun, 
htm door de Maatschappij tot Invordering der Bouw
kunst verleend. Hare periodiek iiilgeschreven prijs
vragen voltooiden hunne opvoeding in eigen kr ing , 
vestigden de aandacht der buitenwereld op hunne 
talenten en brachten licht over menige hangende 
publieke boiiwmincatie. Hare uitgave vau Nederland
sche sonde bestaande'1 gebouwen vormt — als geen 

ander — een schal van gegevens tot studio van den 
geest onzer oude bouwwerken, of verlevendigt in 
trouwe afbeelding de herinnering aan menig karak
tervol oud-NciIerlundsch monument, dat voor eenige 
karakterlooss stedelijke uitbreiding moest wijken. 
Hare »Bouwkundige Bijdragen" vormen een reeks 
van groot octavo lioekdeelen, eu daarin een onuit
puttelijke bron van pnictisehe wenken voor den jon
gen- uit de ryke voormud schuur der ondervinding 
van den ouderen vakbroeder; terwijl eindelijk de jaar

lijks gehouden algemeene vergaderingen en bijeen
komsten , waar lal van vragen wenlen gesteld eu 
beantwoord, eigen werk en dat vail anderen werd 
tentoongesteld, waar vriendschapsbetrekkingen wer
den aangeknoopt nl'onderhouden, er niet weinig toe 
bijbrachten, om een zoo hoogst noodzakelijke over
eenstemming le bevorderen tusschen de beoefenaars 
eener zelfde schoone kunst. 

Zóó werkte de Maatschappij in bescheiden kring 
ten algetuwnen nutte barer leden , verwierf zich vete 
vrienden en veler belangstelling en mocht zicli ver
heugen in dc onverdeelde en langjarige toewijding 
van vakgeitooten uil twee <>| men volgende geslachten. 

Alleen, waar sprake was van inmenging iu de 
publieke zaak, daar schoot haar invloed te kort. 

Slechts zelden werd haar advies gevraagd, en — 
«Hgeviaagd gegeven — klein geschal. Geen won
der! De Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst had nooit ernstig naar dien invloed gestreefd. 
Nooit had zij volhardend gepoogd zich Ie doen eer 
hiedigen. Zij timmerde niet aan tien weg, maar 
werkte steeds bescheiden in eigen kring. En zoo 
mag bet geen verwondering haren, dal soms daar, 
waar hare belangen door den een of anderen pu
blic ken maatregel werden bedreigd, baar tegenstand 
sltsc\:1s een zwak protest bleek tS zijn. 

Dat moest anders worden. Dal kon anderszijn! 
Sommigen barer leden, weinig ingenomen niet de
zen stand van zaken cn do.u-drongen van de nood
zakelijkheid, dat een zoo uitgebreide vereeniging van 
Nederlandsche bouwmeesters Ixdiooi-do gewicht te 
leggen in de schaal der besluiten up ' l gebied der 
Nederlandsche Bouwkunst, waagden in het vorige 
jaar een poging tot hervorming. Die poging ge
lukte en gaf bet aanzijn aan een nieuwe maatschap-
jwlijke wet. 

Allereerst werd de contributie belangrijk verhoogd , 
waardoor verhinderd word, dat alle voorgestelde mid • 
delen tot uitbreiding vau haren werkkring onher
roepelijk zouden afstuiten op haar geldelijk onver
mogen. 

Naast de >ii n-iine teilen werd daarbij een nieuwe 
rubriek van buitengewone leden geopend, die de 
jongere vakgenooleii legen halve jaarlijksche bijdrage 
zou in slaat stellen, zich hij de meer bemiddelde 
uitvoerende architecten aan te sluiten, Een derde 
rubriek eindelijk: van kunstlievende leden werd 
bestemd om den kring van belangstellenden in bet 
Streven tier Maatschappij aanzienlijk uil te breiden. 

Ton tweede werd een wijziging gebracht in de 
samenstelling van bet Best uur, dal voortaan niet 
meer als vroeger uitsluitend zon bestaan uit leden 
in de Hoofdstad (de zetel der Maatschappij) woon
achtig, maar voor 49 gekozen uit de provinciën. 
Di)s trachtte men het Bestuur te Imhoedeii vooreen 
eenzijdige opvatting der algemeene belangen. Ge
lijktijdig zou bet Secretariaat wonlen toevertrouwd 
aan een bezoldigd ambtenaar der Maatschappij. Bij 
uitbreiding van haar werkkring maakte een geregelde 
gang van zaken zulk een aanstelling dringend noodig. 

A l deze wijzigingen werden met 1 Januari j . l . 
ten uitvoer gebracht, het nieuwe Bestuur gekozen, 
de Sjerretaris bsnoctnd. Hun wachten steeds nieuwe 
werkzaamheden, in de eerste plaats: de vestiging 
van den zetel der Maatschappij iu een hater waar
dig gebouw. 

In de jongste Sep tem bei'-vergadering werd bet 
nieuwe Bi-stuur gemachtigd, om — wanneer de 
financiën zulks toelaten — zich in bot bezit te stel
len van een eigen huis, alwaar een gunstige gele
genheid zou geboden worden, om zich in contact 
te stellen met de buitenwereld. Men wensch! dit 
doel te bereiken door het hom Ion vnn maandelijk-
sche voonlrarhten eu kiiusilieschouvvingeii; het m-
ganiseeren van bijeenkomsten tor bespreking van 
publieke belangen op ons gebied; het inrichten vau 
een permanente tentoonstelling van constructieve en 
decoratieve bouwmaterialen uit hel binnen-eu buiten
land ; ten dienste zoowel van den bouwheer als dei, 
bouwmeester, het vormen vau een bibliotheek, op 
vaste tijden geo|iend, ten bate vooral van jongere 
vakgenooten, wier bescheiden middelen de aanschaf
fing van vete kostbare bouwkundige werken niet ge-
doogen; een i thuis" voor alle leden der Maatschap
pij zoo van binnen als buiten de stad, en steeds 
gastvrij geopend voor alle belangstellenden in de ont
wikkeling vau onze Imiiwkimsl. 

Dat nieuwe maatschap|»elijk gebouw moet door zijn 
inlichting en verzamelingen getuigenis afleggen van 
bet ernstig streven der hervormde vereeniging om 
met alle beschikbare middelen invloed te oefenen naar 
buiten: op tie vorming van den publioken smaak 
voor degelijke architectuur, op bet besef der nood
zakelijkheid van en tevens op het vertrouwen in een 
krachtige Maatschappij lot bevordering der Bouwkunst 
die — waar het pas geeft — zich weet te doen 
gelden. 

Verder zal een Geïllustieerd Weekblad propaganda 
maken voor de goede zaak. 

Onse Maatschappij behoeft eeu orgaan 
De bestaande > Bouwkundige bijdragen" vroeger 

deer haar zelve, voortaan onder haar toezicht uit
gegeven, zijn dat niet. Bovendien, kan een tijdschrift 
dal twee- of driemaandelijks verschijnt, geen actua
liteiten bespreken. Daartoe wordt de vorm van oen 
weekblad vereischt Wat heden de gemoederen bezig
houdt , is soms na veertien dagen vergelen. Tulrijke 
kleine mededeelingen ten dieusle van publiek en vak
genoot kunnen dikwijls alleen waarde bebben voor 
bet oogenblik. 

Alleen iu een Weekblad zijn polemiek cn corres-
[Hiiiilcntie mogelijk , en kan men invloed oefenen op 
de behandeling vau rijks-, gemeentelijke- of parti
culiere belangen. 

Ons Weekblad zal zich bewegen op architectonisch 
en daaraan verwant kunstindustriëel gebied. Die 
heide kunsten zijn niet te scheiden. De overgang 
t u- ••ben betden is uiterst moeilijk le liejialen, du 
grens baast niet tc trekken. 

Maar hoofdzakelijk dan ook tot die punten van 
aani-aking, :jal de behandeling van industriëele on-
derwerpan zich beperken. 

Beeldhouw- en Schilderkunst, voor zooverre deze 
met de Houwkunst in betrekking staan , kunnen mede 
eeu onderwerp onzer besprekingen uitmaken; terwijl 

I de meer eigenlijk gezegde Ingenieurswetenschappen: 
j Waterstaat en Stoomwezen in hun noodzakelijk ver-
! band tot bouwkunstige onderwerpen een plaats zullen 

vindon. Zonder de practijk uit het oog te verliezen, 
zal tevens meer de artistieke zijde van het vak be
handeld wonlen . en juist hierdoor gelooven wij in 
een onmiskenbare behoefte te voorzien. 

Hel Bouwkundig Weekblad zat geïllustreerd zijn. 
Wij achten het overbodig, do noodzakelijkheid van 

het geven van aflieeldingen tot opheldering van den 
tekst in den breede uiteen te zetten. Welken lezer 
is hel niet welkom de .soms nneittjk te volgen om
schrijving van eenig bouwwerk door losse schotsen 
te zien toegelicht / Welkuil inzender is het niet 
aangenaam, een breedsprakige verklaring door een 
eenvoudige figuur te kunnen verkorten? Daar zijn 
zeil- iu de versieringskunst zoowel als in de prac
tijk van het bouwvak van die mededeelingen, 
welke men zonder bijgevoegde illustratie zeer moei
lijk verstaanbaar kan maken. Te minder, daar 
wij mis vleien , het Weekblad ook in handen Ie 
zien van een breeder kring van lezers dan uitsluitend 
mlder vakgenooten. Bij de steeds toenemende be
langstelling van bet publiek in de constructie en do 
versiering zoowel van openbare gebouwen als van 
onze woonhuizen, met hel oog op de overal plaals 
hebbend.- uitbreiding van steden en de talrijke vraag
stukken we'ke zich ook in hot publiek M a n g daarbij 
voordoen, moeten wij rekening houden met zulk een 
ruimer behoefte ; ( i t t i voorlichting eu raad. O f koes
teren wij een te hoogen dunk van ons zelven , wan
neer wij meeneii, dat op bouwkundig gebied juist 
de practisebc beoefenaar van het bouwvak zelf de 

aangewezen persoon is , om de publieke meening voor 
te gaan en toe te lichten.' Allicht zou men geneigd 
zijn het tegendeel te vermoeden, wanneer men in 
andere liestaando weekbladen hier te lande, meestal 
dnor le.-ken en niet zelden door geheel onbevoegden, 
bouwkundige vragen van den dag behandeld ziet 
op «-en wijze, die slechts zelden den toets van een 
zaakkundige ontleding kan doorstaan eu maar al te 
dikwijls den waarheidzoekende!) lezer geheel op een 
dwnalsjMMH- brengt. Wij willen hiermee geenszins 
de sums hooge waarde ontkennen van eeu leeke-be-
schoiiwing op ons s[ieriule gebied, evenmin als wij 
de voorstelling huldigen, dat overal en ten allen 
tijde het bouwlusüg publiek zich behoort te voegen 
nuar de persoonlijke inzichten van den bouwmeester. 
Het «ou ons thans te ver leiden, om in dezen de 
meest gewenschte verhouding aan te geven; trouwens 
het Weekblad zelf zal daarvoor plaats genoeg aan
bieden te zijner tijd. We willen alleen de aandacht 
vestigen np het t e i l , dat er in mis land op bouw
kundig gehL-d een simb: lang gevoelde behoefte be
staat aan eeu onpartijdig geredigeerd periodiek ge
schrift , waarin met ernst en nauwgezetheid de 
bouwkundige vraagstukken van den dag worden be
handeld. 

Of wij uns dan:bij vleien, zelf vrij te blijven van 
vooringenomenheid mei deze of geene r icht ing, on 
ons sterk genoeg gevoelen een objectief standpunt in 
te nemen te luidden der partijen? 

Wij zullen bet beproeven, en jiogen neutraal te 
zijn. Het goede iu ieders richting erkennende, stel
len wij ons geen partij. 

liet Weekblad zal dus kleurloos zijn — /oo men 
u i l . - alleen niet kleurloos tegenover het algemeen 
belang. 

Het zal niet schromen, zoo noodig misbruiken 
onder de oogen te zien , doch hij de behandeling 
daarvan trachten billijk te zijn en niet te vergeten, 
dat zoomin de lielangeu van het publiek als van den 
vakgenoot gebaat zijn donr een set uwe voorstelling 
vau den stand van zaken. 

Het Bouwkundig Weekblad zal er naar streven 
een waardig orgaan te zijn vau dc Maatschappij 

tot berordering der Bouwkunst iu Nederland. 
liet zal hoofdzakelijk de navolgende onderdooien 

bevatten: 
I. Hoofdartikelen , Behandelende onderwerpen van 

II. Mededeelingen betredende de Maatschappij ; 
III. Hiniienl. berichten, besluiten, benoemingen, 

enz.; 
IV'. Buiten). » » s 

V". opstellen, en technische mededeeling:.; 
VI . Uittreksels uit buiten landsche tijdschriften, 

weekbladen, enz.; 
VII. Cor res juinden tien : 

VIII. ikxtkbeschouwingen; 
l \ Vraagbaak ten dienste van 't publiek en den 

vakgenoot met antwoorden te geven dooi
de Redactie; 

X Prijsvragen, (programma's, alloop, bespre
kingen) . 

XI. Mededeelingen over tentoonstellingen en musea; 
XII. Mededeel ingen over de aanverwante takken 

van Kunstnijverheid : 
XIII. Bespreking van nieuwe constructieve en deco

ratieve bouwmaterialen; 
X I V . Mededeelingen omtrent ojienstaande betrek

kingen : 
X V . Aanbestedingen en hun alloop; 

X V I . Advertentiën. 
Eenige nadere toelichting achten wij slechts voor 

weinige rubrieken noodig. 
ad VII. Onder de rubriek lcorrespondentie'' wen

schen wij op te nemen een zoodanige briefwisseling 
onder de lezers van het weekblad, als geacht kan 
wonlen de publieke belangstelling le verdienen. Geen 
andere stukken zullen gej.laatst worden dan van 
|»ersonen, wier namen bij de Redactie bekend ziju. 
Alleen bij uitzondering zal aan denzelfden inzender 
meer dan tweemaal over dezelfde zaak het woord 
worden verleend. De Redactie stelt zich voor der
gelijke stukken niet verantwoordelijk en behoudt zich 
haar eindoordeel vóór over de besproken quaestie. 

ad IX . Vraagbaak met antwoorden, te geven 
door de Redactie. In vele biiitenlandsche weekbla
den, inzonderheid in Amerika eu Duitschlanl vindt 
een dergelijke rubriek met uitstekend gevolg, en 
gesteund door een steeds toenemend gebruik, een 
plaats. Juist daardoor blijkt de behoefte. 

iu de practijk van het bouwvak doen zich dage
lijks (al van vrageu voor, wier bcutitwoordiiig vaak 
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D E O P M E R K E R — Zfttodur 7 Mei 1881. 

niet u o dadelijk voor de hand ligt. Niet iedereen 
bezit een genoegzaam uitgebreide bibliotheek, om 
spoedig een bruikbare oplossing te vinden. 

Een brielje uan de Redactie van hel Weekblad . 
geadresseerd aan don Secretaris der Maatschappij, 
den heer Louis Richer, te Amsterdam, zal de een
voudige weg zijn, om zulk een oplossing te verkrij
gen. De vragen worden in hel eerstvolgend nummer 
van het Weekblad opgenomen, en in een der vol
gende nommei-s — voor zoover doenlijk — beant
woord, deels door de Redactie, deels door speciali
teiten iu de verschillende vakken. 

ad XIII. Iu afwachting dat een miuiLschupjielijk 
gebouw verkregen zij , waarin een jiermanenle ten
toonstelling zal plaats hebls-n vau constructieve en 
decoratieve bouwmaterialen, en van de vaststelling 
der voorwaarden tot opneming daarvan, welke voor
waarden later iu het Weekblad ter algemeene ken
nis zullen worden gebracht , wordt nu r*eds de ge
legenheid opengesteld voor fabrikanten, agenten, 
handelaars, enz. om door franco toezending hunner 
monsters mei verdere volledige iiilichlingcn dooi- mid
del der Redactie van dil Weekblad , de aandacht te 
doen vestigen op het nieuwe materiaal. — Wegens 
gebrek tuin ruimte tot plaatsing, kan evenwel bier
van voorloopig slechts een zeer beperkt gebruik wer
den gemaakt. 

ad X V I . Voor alle zaken de advertentiën be
treffende , gelieve men zich te wenden tot de uitgevers. 

Na aldus ons programma te hebben uitééngezet, 
blijft ons over een ernstig beroep te doen op ieders 
medewerking iu tien uitgebreids ten zin. 

Wij herinneren er aan, dat het Weekblad vooral 
actualiteiten zal bevallen, onderwerpen van den dag, 
die voortdurend door andere verdrongen worden, cn 
een dadelijke bespreking eist-hen. Alleen een uitge
breide medewerking zal dus de Redactie in staal 
stellen, een gewenschte afwisseling te brengen in 
den inhoud van het. blad en deu waarborg te ge
ven, dat niet uitsluitend de bouwkundige toestanden 
besproken worden in die steden, waar leden der 
Redactie gevestigd zijn. 

Den leden der Maatschappij dus in de eerste plaats 
en verder allen, die in de lie vordering tier Houwkunst 
belangstellen, zij hel hierbij op hel hart gedrukt, 
om door hunne welwillende medewerking de taak 
der Redactie aanmerkelijk te verlichten, enoiisblad 
in Isdaugrijkheid te doen winnen. 

De afbeeldingen zullen slechts bij groote uitzon
dering als houtsneden in den tekst geplaatst wor
den, maar liever bijgevoegd op een losse, desnoods 
een dubbele plaat, uit te voeren in auto- of photo-
litbografie, teneinde het eigenaardig karakter van 
ieders individueele opvatting in do voorstelling le 
behouden. 

Vuor de iu te zenden bijdragen is het honorarium 
bepaald op het navolgende minimum: 
per kolom text, van oorspronkelijke bijdragen ƒ 2 . — 

» a » » vertaalde • t 1.— 
voor elke plan!, dadelijk geschikt tot pboto-

lithogralische vervcelvuldighig. . . . » ' 2 0 . — 
Deze cijtej-s zijn voor verhooging vatbaar, in ver

houding tot dc bijzondeiv waarde der bijdragen. 
Heeren uitgevers van bock- en plaatwerken op 

bouwkundig gebied, tlie een exemplaar -hunner uit
gaven afstaan aau de Bibliotheek der Maatschappij, 
maken daardoor aanspraak op een beoordccliug of 
aanbeveling dier werken, onder de rubriek VIII : 
Doek bescho u wing. 

Ten slotte zij het allen inzenders van stukken, 
inededeeliiigen, vragen, afbeeldingen, enz. den in
houd van het blad betreffende, aanbevolen, deze te 
zenden aau den Secretaris der Maatschappij den heer 
Louis Richer , Bouwkundig Ingenieur te Amsterdam , 
en alles, wal de adver tent iën , het abo ut. de 
toezending van bet blad, kortom datgene wat de 
administratie raakt, te adresseeren aan de uitgevers 
De Enen H. van Munster \* Zoon, Warmocsgrarhl 
12 ie Amaterdam. 

Bij verwarring iu tie uitlegging dezer bepalingen 
is de Redactie niet verantwoordelijk voor vermissing 
of vertragii g. 

(Namens de Redactie.) 

J . R. D E Kl t lVFK. 

U I T K E E R I N G E N O V E R 1880. 
De D e v e n t e r S t o o m b o o t m a a t s c h a p p i j k t 

een dividend van 5 pCt. uit. 
De A r n h e m s c h e T r a m w e g m a a t s c h a p p i j 

geeft 2»/ 3 p C t 
I le A m s t e r d a m s c h e D r o o g d o k m a a t s c h a p p i j 

geeft / T'.i.'JÖ per aandeel. 
De N e d e r l a n d s c h e A m e r i k a a n s c h e S t o o m 

v a a r t m a a t s c h a p p i j keert 10 pCt. u i l . 
lie S t o o m v a a r t m a a t s c h a p p i j N e d e r l a n d 

geeft 8 V , p C t 
De A m s t e r d a m s c h e B a n k bepaalde het divi

dend op 7'/j pCt. ol' f 14..J0 per aandeel. 

A d v e r t e n t i ë n . 

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 M a a n d a g d e n 16 
M e i 1881 , te 12 uien des middags, op het 
R L 

doeli 
en bij enkele inschryving ti het openbaai 

A A N B E S T E D E N 
H e t m a k e n v a n e e n B a d - e n Z w e m 

i n r i c h t i n g i n d e D i j k s g r n e h t b i j de 
d r a a i b r u g v ó ó r d e K a t t e n b u r g e r 
s t r a t e n . 

De voorwan iden dezer Aanbesteding met daarbij 
behoorende teekening zijn uitsluitend te verkrijgen 
ter I b-ukkeiij der t icmi-euto . tegen («-taling van f 1.—. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Stads-Ingeuieur, Kamer No. 9 3 , 
up het Raadhuis des ochtends van 10 — J'2 uren. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam. D R I E S S E N , Weth. 

l i Mei 1881. De Secretaris, 
DE NEUFV1LLE. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Architect A . R. PREKM te Arnhem zal op 

IB Mei 18NI, tics voormiiidags ten 11 uur, in het 
Café de Arend, Weverstraat te Arnhem, namens dc 
Heeren D. W . BECKING en 11. N . J. COSIJN, bloe
misten, in het openbaar a a n b e s t e d e n : 

H e t b o u w e n v a n eene l o o d s m e t k a n 
t o o r , 2 b r o e i k a s t e n e n 2 b l o e m e n 
b a k k e n o p e e n t e r r e i n a a n d e n V e l p 
s c h e - w e g . 

De teekeningen liggen ter visie in het lokaal dat 
besteding van af B Mei, terwijl bestekken le verkrij
gen zijn aau dc drukkerij van deu Heer 0 . .1. I III EM l 
& ƒ 0.50 per exemplaar 

Aanwijzing in loco tb-u 12 Mei, des voormiddag-
ten 11 uur. 

Inlichtingen te bekomen bij den Architect. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op Dingsdag den ilitn Mei 1881 , dei na

middags ten 2 ure, aau het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staalss|worwegen 
bij tie Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 289. 
H e t m a k e n v a n eene h e r s t e l l i n g s w e r k 

p l a a t s v o o r d e n d i e n s t d e r t e l eg ra f i e 
o p h e t s t a t i o n U t r e c h t . 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 00 van het Bestek. 

II.-i Bestek ligl van dun 2- ' Mei 1881 lei le
zing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
cn is op franco aanvraag aau genoemd Centraal-
bureau (afd. Weg cn Werken) te bekumen tegen 
betaling van ƒ 0.50, 

Inlichtingen worden gegeven aan bel Centranl-
bureau (afdeeling Weg en Werken. 

Aanwijzing op hel terrein zal geschieden op den 
10*" Mei 1 8 8 1 . des namiddags ten 1 ure. 

Utrecht, tien 2 * " Mei 1881. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag «len 2i>" Mei 188I , des middags 

te twaalf uren, zal tloor Burgemeester eu Wethoti-
• lei- der Gemeente Leiden, op het Raadhui-aldaar, 
aanbesteed wonlen: 

H e t l e g g e n v a n een ige k l i n k e r - e n k e i 
b e s t r a t i n g e n , a l s : 

r u i m 2 5 0 0 v i e r k a n t e M e t e r s K l i n k e r 
s t r a a t . r u i m 2 3 0 0 v i e r k a n t e M e t e r s 
K e i e n s t r a a t , b e n e v e n s o n g e v e e r 5 0 0 0 
v i e r k a n t e M e t e r s v e r s t r a t e n . 

Het bestek met tb- voorwaarden ligt ter inzage 
aan dc Stads-ti miner werf op eiken werkdag , van 
's morgens ie i " ureu tot 's namiddags tc 4 uren, 
en is aldaar ad ƒ - . 1 5 verkrijgbaar. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij tien Gemeen
te-architect te bekomen. 

Zegt het voort. 

Aanbesteding. 
Ii.' K I ' I l t l M I K K S T K I i .In (OT MI. ' MIMIKM ai 

Donilcnliu> 1-2 Mei 18HI , 's nniniililiur» I ure, in 
het o(.'nl«uir ten iienieentelniizt' a a n b e s t e d e n 

i . . . H e t V E R N I E U W E N v a n eenige 
W e r k e n a a n d e o p e n b a r e P O M P E N . 

'2o. H e t B O U W E N v a n e e n H U L P 
B U R E A U V A N P O L I T I E m e t B R A N D -
S P U I T H U I S J E 

So. H e t L E V E R E N e n L E G G E N 
v a n C E M E N T E N R I O L E N , m e t bi j 
b e h o o r e n d e M e t s e l w e r k e n , e n h e t V E R 
B E T E R E N v a n de A F W A T E R I N G v a n 
h e t C o u r i e r . 

'IVeki'iiiii^i 'ii ler inzage; bestekken tegen betaling 
tci' Secretarie verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den Iti Mei 1 H S | , des namiddags 

te drie uren, zal iu een der lokalen vau den Schouw
burg te Utrecht, door de Utraehteche Schouwburg-
vereeniging worden a a n b e s t e e d : 

H e t h e r b o u w e n v a n d e S c h o u w b u r g 
z a a l e n h e t d o e n v a n een ige v e r a n 
d e r i n g e n a a n d e n b e s t a a n d e n S c h o u w 
b u r g o p h e t V r e d e b u r g t e U t r e c h t . 

Bestekken met tien teekeningen zijn legen beta
ling van ƒ 5.— per stel te verkrijgen bij de Roek-
handelaars J . t l . V A N T E R V E E N E N ZOON te 
Utrecht. Inlichtingen op franco aanvrage te lieko-
inen bij .Ie Architecten E. W . V A N G E N D T .Riz. 
te Arnhem en II. P . V O G E L te ' i Gravenhage, 

Aanwijzing Donderdag en Zaterdag, den 12 en 
14 M e i , vuu 10 tot 12 uien. 

G E V R A A G D 
80,000 stuks Gres Keyen, 

«roo i IO hij Ui c n . 
Aanbiedingen niet Opgaaf van prijs en tijd van 

leveling franco voor deu wal of waggon te Dor
drecht, Worden vóór den 20 Mei 1881 ingewacht 
aan het Bureau der Gemeentewerken te Dordrecht, 
alwaar tevens de monslei-s der te leveren keijen ter 
bezichtiging liggen. 

KLOOS & VAN LIMBURGH' 
Eisrenaars van Ziiilru- co TaMbauit-groevfa 

in RIJNI-IiUISSKN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 
S t r a a t k e i e n , P o r t l a n d - C e m e n t , 

KALK, BBOISSTKES, VOORVASTE STEENEN, ESZ. 
Nieuwehaven X.zijde 5 5 , H o U e r d t u n . 

B. IIOLSIlOEIi. le Arnliem. 
Z i l v e r e n M e d j t l l l r v o o r V» a l e r -

I i . . l i i N t r u i n e n t e n . 
I - ? ! ) . I lnoa-Nte M i i r i e r M e l i e l i l i n u v o o r W n -

l e r | i n M - e n H o e k t - l - l i i . t r i i i i i . - n O - i . . 

Voorts: ItAltO- m T H E R M O M E T E R S , nlle soorten 
van K I J K E R S , 11R1EFIIALAXSEN, enz. enz. 

.lloziiik Testis voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T l l t U I . E S , C O R R I 
D O R S , VVAIIANIiA's „Is ,le I1EKI.EKI1INO 
van M E R E N , T E G E L S voor I l l . O E M I l A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

1'itshiitcnil Af-mitsi-lmp van Muvv X- ('". 
vonr Nederland en deszelfs Koloniën 

Gr. J. OOR, 
b' irma A N T . D E W I L D , 

Scheepmakerthaven N—, ij*.! en Jufferstraat N". 5 ü . 
R O T T E R D A M . 

I PARKETVLOEREN, 
£ V I L L E R 0 V & B O C H . M E T T L A C H 
3 B O C H F r è r e s . M A U B E U G E 
g M I N T 0 N . H 0 L L I N S !. C".. S T 0 K E 
^ llij ill' VlTll'^l'IIUiHintiL'IT. I'll Hrjiiiliiolllll'r.: 
/ . B K S.TMTT m <K, Haringvliet 7. Rotterdam. 

^ Y I J > - « ' I I I « - « M I 1 lepot 
D B B 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S M I 4 C 1 8 . , TG F M E S 
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: Vei-schillende soorten van goedkoopc 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Sanegueii lines). 

A. E. B R A A T , 
Hoiiwtnalei ialen , Lood- eu Zinkwerken , Botter

dam , Goudschc Singel 08. Generaid-Agent voor 
Scderlttnd en Indie vau de zoo gunstig liekendc 

D O K T E A N l ) - ( • E M E N T , 
uit tie fabriek van de Heeren .IOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsien van tien Uitslag der Beproevingen, genomen 
door ib- Maatschappij van Bouwkunst te Botterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

BALLAST. 
Z e e r b i l l i j k te koop 

een nieuwe zware ijzeren dragneur, 
geschikt voor II M . diepte. 

Te bevragen bij DE JONGH & 0*., le Oudewater. 

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

de tiollandtche 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 bekende typen 

I'll r e p a r a t i o n aan lii'sliuinilti K E T E L S wonlen in 
(len kortst mogelijke!! tijil gi'leveiil en nitgevoenl. 

vuor l i ibt en zwaar ino|K'nil wrik , alsook voor liet 
siiii'eivii van StooinivliiiiliT, b i j z o n d e r aan te be
velen. — I n v a t e n v a n v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e 
e- in b u s s e n Terkrijgbaar bij 

Landré & Grlinderman, 
S p u i s t r a a t 6 e n 8. A m s t e r d a . n . 

Aannemers-Materialen 
t e K O O P . 

4 H e i m a c h i n e s . Sreteem M O R R I S S O N met of 
lender schip. 

3 S t o o m m o r t e l m o l e n s . 
2 B e t o n m e n g e r s . 
2 B e t o n k o k e r s . 
D a g k e e t e n . 
H e i m a c h i n e s roer Hol l . stelling. 
1 S t o o m t r a s m o l e n mei b r e k e r . 
1 D r i j v e n d s t o o m g e m a a l , gevende p. m. 25 

M a water per minuut (3 a 4 M . hoog opvoerende). 
K a l k l o o d s e n . 
A n k e r s , K e t t i n g e n . K e l d e r w i n d e n e n d i 

v e r s A a n n e m e r s - m a t e r i a a l , alsmi-d ne groote 
partij d e n n e n h o u t en p a a l e i n d e n . te bevragen luj 

L. J. van den STEF.NHOVEJV, &. Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROGIER 28. 

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

van K K I J E N O I I O E V E N . 

WATERPAS-. HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geëmailleern-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, 

WEEGWERKTUIGEN. 

MAGAZIJN VAN TEEKENBEHOEFTEN 
V O O U B O U W K U N D I G E N . 

C A L Q ü E E R L I N N E N P r , « . kwamen, „ . ^ k , m M n W ,.„ „,„, 
mijne Firma vooralen. 

Alle soorten Teekenpapier van C A U L SCHLEICHER Sc- SCHüLL te Duren, waarvan voortdurend de 
monsters iu verschillende tijd sch rif u-u voorkomen, zijn bij mij te verkrijgen v o o r deze l fde p r i j z e n al-
daarop staat aangegeven. 

TT». J . 1 K 1 U U E , 
UTRECHT 

Voorstraat 1112. 51)3. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 
rmffl 

J p i I P J i l J l X 
Niiluiirl. Asphalt van: 

A M S T E R D A M I ̂ tet VAL DE TRAVERS 
Beltwen .% .1 T H a a * * Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde As|ihalt\vegen en dilo Dorschvloeren. 
Werken in Ispliall-Masiit-k voor ïrnllnirs, Skaliim-itinks. Meun loeren. krlili-i\ 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Manazijnvloereii, (iaiigen, Veramla's, Urm;, m 

l i i i k l i r i l r l v i v i i i i r i i , Heton-l'iiiiili-eriniten, Mallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. \ oclnuCITIIII, Oiidoonlriiii'liaar. GrraasMvrenti. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor iiilicblingen omtrent liet leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zieb te ailiesaeeren 
an het Kantoor der fabriek, lleltwrg 3 , Amsterdam. \tP Directeur 

W. PATON WALSH. 

Ciedrukt bjj U . W . vou der Wiel & 0*. te Arnhem, 

Zestiende Jaargang. N \ 20. Zaterdag 14 Mei 1881. 

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 iilnui-iritii-iii bcilraaktt VOOT het biiitienlittnl / l . f ! 5 per I nioauileii nf 
eel l»Ü vouruitbctaliiiL: ttS fmUs* per .jnar. Afzonderlijke BOHBMH bij voor-
uitbeutclling 15 cent. 

Alle stukken en advertentiën te adreaaeeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advrrtentién van 1—8 KfcU /•-•—, daarbovfa 20 cent voor eiken regel 
plnnt*riiuiitt- en 10 cent voor reu biwijsiionmicr. Adverteotieii Vuor liet bui-
teulaml ~~> cent per rt-gel. 

R E S T A U R A T I E V A N H E T STADHUIS T E 
• S - G R A V E N H A G E . 

In het nommer van 39 Januari II. werd de me-
dedoeling gedaan, tlat het GeCtteentebeatuur van 'a-Ora* 
veutiage de heeren A . W . van Dam, L . II. KWr-on 
en T. Muijsken had uitgenomligtI om een onderzoek 
iu te stellen naar den loaWUM) van de voor- en zij
gevels van het Stadhuis. Het Gemeentebeatnor 
wenschte de voorlichting dezer Cnmmissie, tiaar et-
verschil van gevoelen omtivnl het al dan niet nood 
zakelijke van een gedeeltelijke vernieuwing tier gevels 
baatond; terwijl de directeur der gemeentewerken 

B. Reiiitlers en de architect P. J . II. Cuv|iers in 
limine rapporten aan den Raad werken van grooten 
omvang als noodzakelijk voorstelden . hadden de ar
chitecten J . F. Metzelaar en II. P, Vogel hunne 
bezwaren legen tleze voorstelling uitiimgezet, hoofd
zakelijk <>p grond, dat onder den schijn van herstel
lingen nagenoeg een nieuwe gevel zou verrijzen. 
Wij verwijzen tien lezer naar hel nummer van 'JB 
October II., waarin de rapporten van de heeren 
Relnders en Cuypers voorkomen en die van 4 eu 
IX December d. a. v . . waarin melding gemaakt wonll 
van het te dezer zake verhandelde op dc vergadering 

der Aifteeling 'a-Gravenhage van de Maatschappij i"t 
bevordering der Bouwkunst. 

In tie laatste zitting van den Baad werd het rap-
|MJI1 der Commissie ter «prake gebracht eu kennis 
gegeven, tlat eeu nader schrijven was ingekomen 
van de heeren Metzelaar en Vogel. Wij zijn iu «Ie 
gelegenheid gesteld van dit stuk kennis te nemen en 
veruiecuen oneen lezers geen ondionat te doen, dit in 
zijn geheel mede te deelen. 

Aan den Uemeentrntud fin 'x-Gruvrnhtuje. 
Hi-t Dnfit-lüküch IteMutirder tti-mrctite liail de brh-efillieul 

mts hit vrnlnic to doen toekomen, dut door dr Coinminsic 
keeanueti uit aa kaaroa a. W. van Daat, L. n Bktnoo ra 
C. Uayiken i i uitgcbraclit, naar aanleiding tan dc ituor 
burgemeester en Wt-thoitders aan haar Opaedngll taak. OW 
een utideritoek in te «tellen naar lu-t al of niet iiiHidzakelijkr 
vau eene gedeeltelijke lernii iiwiiikt van de vuor- en zijgevels 
van hel stiidhiiis dezer genieetite. 

Vergissen wij ons met, dan is dit under onderzoek eeu 
. - i u l - van een OaOf ons in»iezondeii «chrijven aau twen 
Kaail, waarin wij de uu-eiuiig iiitrtprakru, dat ile liiTHtclliii-
irt-n en veriiieuwinuen, zooals die aan deu Itaad werden voor
gesteld, naar aanleiding vun daarover uitgebrachte adviczeh 
tan ileskuiuligeu van veel te grooten UIIMHIIL; wuren. ja tut) 
/ • • : . . . • o aard, dat men onder deu ichjio tuil berstrlliii-
gio, nagenoeg een vernieuwden gevel zou doeu verrijzen, die 
eeue genrekkige eo lerbastinlr kopie zou ZIJU van- en iu 
kunstwaarde \rrtt zmi IIHHICU terug blijven hij liet than-
beHtaaude aehixiiie kiin«l\oortbrengsel der Ifi 1 ' rmw. Ter-
wijl uaar onze meening met eenige daizeudru ituldenataa »om-
uiige l i 'M-n- -" l ' . - ' herstellingen uit te geven, de duur tan 
liet geheel voor een zeer «root aantal jaren verzekerd zon 
ziju, was vau bouwvalligheid geen sprake. 

liet kovoaeeaeeavd on« toegezondeu venlagi keafl die 
meening geetiszini gewijzigd. Immers op jiagina t van het 
genoemd verslag, worden de oorzaken der aanwezige zellin
gen iu deu voorgevel toeg es- e breven aan de plaats geluid 
hebbende verbouwing, bij het maken van de» doorgang ter-
rijea der lllimikaai Als dat werkelijk de oorzaak is, dun 
In bin ii de genoemde zettingen zeker reeds ongeveer 15(1 
jaren bestaan, eu welke zijn dan nu de gebreken die daar
door volgens het verslag der ('ommissie zgli oiiNtaan> 

1", Eene doorgaande scheur iti het gewelf over de galerij 
van deL voorgevel. Hieromtrent kunnen wij de verzekering 
geven . dat de scheur in dit gewelf aan eene geheel andere 
oorzaak is toe te schrijven en wel uan het volgende feit. On
geveer een dertigtal jaren geleden werden dc buitengevels 
van liet stadhuis geverfd; de top vau deu voorgevel was 
uiet le beklimmen met gewone ladders: men bad toen daar
om op dc boven opengalenj eene zoogenaamde vliegende 
stelling uitgelegd. Be knipschon-u daarvan aan de achter
einden der leggers waren toen geplaalst eu vastgewigd legru 
dat gewelf welk gewelf uit een constructief oogpunt be
schouwd echter niets hoegenaamd tot rle soliditeit van het 
geitouw afdoet). Up een zekeren morgen, terwijl twee ver
vers knechten op die stelling werkzaam waren, werd door de 
drukking der kuipseiiorcn het gewell opgelicht cn viel de 
stelling met de daarop zijnde werklieden naar bcnedeu (de 
iiiiiin II dier ververs naren Flag cn Deur, wellicht zijn zij 
nog in leven om hel hier aangevoerde feit te kunnen con-
stateeren). Men beeft toe-u, zoo goed mogelijk, dit opgelicht 
gewelf, dat daardoor natuurlijk zeer ontzet was, weer ge
tracht op zijn oude plaats te brengen, dat er dan nu ook 
weer, too goed alx kwaad, lusscheniu is blijven hangen. 
Niet de werking in deu gevel, maar genoemd feit is de 
oorzaak van de door de Commissie waargenomen scheur in 
het gewelf. Verder wordt op den sleependen stand van het 
onderste gedeelte van den topgevel geweien , die volgens op
name der Commissie 25 millimeter zou zijn. Ongeveer 
dertig jaren geleden beeft de eerst oudergeteekende, bij ge
legenheid vnn het hierboven vermeld ongeluk, met den als-
toeu iu functie zijiulen gemeente-architect, deu toestand van 
den topgevel onderzocht of door het plaats gehad hebbend 
onheil ook eenige schadelijke gendgen daaranu wareu ont
staan; ook toeu is deze gevel afgclood en stond hij geen 
25 maar :iu millimeter uil den loodrechten stand; hij zou 
dus thans in eeneti gunstiger toestand gekomen zijn dan 
torn; maar zonder dat te willen beweren (dit verschil kan 
ontstaau door een ander punt van waarneming} mogen wjj 
echter coustaterrcu , dat iu de laatste dertig jaren de toestaud 
onveranderd gebleven i* . — \\ y vermeenen zelfi de veron
derstelling te mogen aanvoeren, dat die overstand van den 
top door deu bouwmeester daaraan kan zijn gegeven, zooals 
dat in dim tijd veel werd gedaan. .Maar koe dit ook zg, 
wanneer meu aan eeu gebouw, dat ruim drie eeuwen heeft 
gestaan, slechts zulk eeue niet noemenswaardige afwijking 
van den loodrechten stand kan constateeren, mag men daar
uit niet tot de bouwvalligheid bealuitcu, integendeel draagt 
bet dan bljjkeu van eene gezonde degelyke constructie. 

De Commissie heeft volgen» haar verslag de iu den gevel 
verborgen achtergedeelten der groote draagsteciien niet leun-
ueu onderzoeken en twijfelt aan hunne deugdzaamheid. Die 
steeneu zijn toch zeer goed te zien op de zoldrriug van het 
geitouw: zij zuil door ons duur bij ons laatste besoek gevon-
•len en nog iu gaveu toestnud. Wij hebben zelfs lioveu of 
terzijde daanau iu bel metselwerk geene scheuren kunneti 
waarnemen, die toch het noodzakelijk gevolg zouden zijn in
dien dc daarop in overstund geplaatste last vau deu top
gevel eeu schadelijken invloed zou hebben uitgeoefend. Keu 

der draagstci'iicu, zegt de Commissie, beeft eeue over de 
lengte doorgaande scheur: dit i- waar, maar bij eeuig na
denken znl iu - II moeten erkennen, dat toch moeilijk door 
drukking iu horizontale richting eene scheur ontstaan kan, 
wel in verticale richting. Waarschijulijk i i die scheur een 
gauilf van w a t verhaarde brruk in de stsiayyoeve, alwaar 
men het blok tnsschen Iwee legers ingekloofu zal hebben, 

•'(". Als t-eu gebrek wordt aangegeven, tint het tegenwicht 
van het vis-.rgedi-elte vnu deu topgevel, de kroonlijst, euz., 
enz., gevormd is, door de geringe zwaarte van deu achter
muur. Hierin meeueti wij geeu gebrek maar juist ecu zeer 
groote verdienste van dit bouw werk te mogen zien, dat reeds 
ruim drie eeuwen geloond heeft met volle zekerheid dien 
la-t te kunnen dragen, zonder het bouwwerk iu gevaar te 
brengen, wntil de iu den gevel bestaande ge lire keu worden 
op [iag. 2, door de Commissie, eu zoo wij ineeueu terecht, 
toege-elireven ann de werking van een der moerbiuteu, tij.-
den» het maken cu plant sen van den doorgang naast de 
vierschaar. 

•I". zegl ile Commissie, dat de topgevel door ijzeren ankers 
aau de ka [.constructie verbonden is, eu dc beide muren vuu 
den topgevel mede door ijzerwerk gekonpeld ziju, hetwelk 
vermoedelijk door iuwatering tusschen dc twee muren ver
teerd of verroest is. Dit alles, zegt ile Commissie, geeft geelt 
waarborg dat <lc topgevel nog langen lijd met herstel li ugcii 
kun behouden blijven. Wij willen de bewering van het ver
leren vnn het ijzerwerk, dat de gevels ouderling en niet de 
kap-eiinstrtictic verbindt, gnarue aaiiuemeu. en dat dienten
gevolge, als elk ouderling verband verbroken was, eeue in
storting ten gevolge moest hebben; muur daaruit vidgt uaar 
onze meening nlleen de uotslzakelijkheiil dut het ij/erwerk . 
hetwelk dn- deelen onderling samenbindt, vernieuwd moet 
worden: iets dat zeer gemakkelijk en zonder eenig gevaar of 
nadeel gebeuren kan. 

Verder worden de volgende gebreken door de ('oiiimissie 
opgetioi'ind: 

lo. dat vele stukkeu aau de plinten uan de voor- eu zij
gevels en den toren beschadigd ziju is geen wonder aaneen 
gebouw dat meer dan 3 ceuweu oud is, uinar dit gebrek 
staat hoegenaamd iu geeu verband tnet dc hechtheid van het 
gebouw. Tegen deze herstellingen hebben wij geen bezwaar, 
Int ronkt het kunstelement van het gebouw uiet. 

2o. de stoep vraagt bentelling, hierin gaan we met dr 
Commissie inrile. 

8*, De kant- en nnddel«t|jleu eu dorjiels vau de onderste 
licht kozijnen zijn meest allen ui be-chadii:deu tm-taud . 
enz., enz Dit i* zon. maar wij zien daarin geene nood
zakelijkheid vonr herstelling, dc ouderdom rechtvaardigt die 
gebreken . die uiet de miuste onuleidiug voor gevaar geveti. 

4°. Do kozijnen om de onderste lichtramen van den toren 
ziju van hout eu verteerd; wij achten daarvoor herstelling 
noodzakelijk, eveuzoo achten wij het verzwaren van het 
metselwerk voor deu daarop drukketideu last met dr Com
missie wenschelijk. 

5". De heide bovendorpels iu de lichtkozijm-n om Ier de 
kroonlijst iu den voorgevel kunnen zonder nan het kunst
element te schaden vernieuwd worden. 

Met genoegen lazen wij de verklaring der Commissie , dat 
de eonsolen onder de pilasters, eordoubauden. de penanten 
tnssebcti de üchtkozijucn van de eerste en tweede verdie
ping nut weinig onkosten in goeden staat te brengeu ziju. 

Dc herstellingen uan het metselwerk van den westgevel 
en toren, van de scheur Iwiven het lichtraam ouder de 
kroonlijst bjj den toren cn hoven de spreekkamer, achten 
ook wij weusehelijk. 

Thans komen wij tot de door dc Commissie opgemaakte 
gevolgtrekkingen eu de daaruit voortvloeiende voorstellen. 

/ i j wil deu top van den voorgevel aflirekeu. Wjj mccucii 
om redenen hierroreu opgegeven, dat dit verlangen der 
Commissie niet genoegzaam gewettigd is, evenmin dat de 
noodzakelijkheid ervan duur geuoezzatuc bewijzen is ge
staafd. — Dut na het afbreken vau deu Uit) de meeste al-
komendi- stukken wederom gebruikt zoudeu kunnen worden 
bij deu opbouw, is eene zeer gcwtuujdc eu door de ervariug 
meestal weersproken stelling, omdat de gehouwen steenen in 
den regel, zoodanig door ankeriugen, doken, krammen, enz., 
omlerliug /IJ II verbonden, dat zij zonder groote beschadiging 
ui-1 zijn los te inukeu. Verder zegt de Commissie dat de 
hoofdgebreken van den westelijken zijgevel en toren hoofd
zakelijk aau verwering tc wijten zyn en het zeer wel moge
lijk is. dat bet metselwerk over de geheele dikte der iiiuren 
uiet overal zondanig verteerd is , dat er spoedig geheele bouw
valligheid lilt ZOU moeien VolgCII. 

Nu volgt in eenige regels eeue ontboezeming, dat men door 

geen oplappen vau enkele stukken hout, steen of metselwerk, 
•aar ieatëaa vaa aakwren en voegen, het verven, oververveu 
iu beschilderen, de bouwvalligheid van een gebouw kau 
wegnemen. Deze geheele phrnse is overbodig, otndnt elk 
bouwkundige dit zal erkrnucn cn ook nooit die middelen als 
a'".'-'.' -ui.' daartoe ia -n.-: aai aaoacr-len; en toch meenen 
wij dat de Cijinini.-ie zich aan zulk eeu door baar veroordeeld 
feit schuldig maakt. Wnt toch beweert dc Commissie- Zij 
zegl, dat eene iinedc mnttrurtie en ment fttMMSCktt herstelling 
van de verweerde buileuzijdeu vau het metselwerk zou moe
ten bestaan in het wetjlirekeu en vernieuwen: 'Ier muren. Zij 
beeft echter den moed niet daartoe het voorstel te doen, 
BVerndad al* zy' is dat het verweerde gedeelte van het met
selwerk van den 0.611 meter dikken muur aan zyne soliditeit 
geene noem ens waardige schade heeft veroorzaakt; de Cotn-
•keni is daarvan zoo overtuigd , dat zij niet schroomt voor 
Ie stellen om van dezen geheelen muur I gedeelte der dikte 
at le Meomr* en daartegen diezelfde dikte vnu nieuw metsel
werk ann le plakken. Wij bezigen met opzet het woord aan
plakken , oiiidnl door zulk ece wijze vnn werken . het vonnis 
der vernietiging wordt onderteekend. Hel is eene volstrekte 
onmogelijkheid om eeu muur van een derde zijner, in be
hoorlijk atetselverband opgetrokken, dikte le be moven en 
'l:u wederom mede in verbnud daartegen aan tt metselen 
een nieuw gedeelte, van dezelfde sterkte en iiiuigen sumen-
haiig als dit vóór die lie werking heznt. 

Hoor zulk een voorstel weerspreekt de Commissie ten eene-
male hare bewering vnu litatmeaUiglteid. -• De Commissie 
zegt verder, als daarbij dan de gebroken , verweerde en be
schadigde stukken gehouwen steen, vernieuwd, de nog goed 
zijluit- stukken, na alvorens weder gebruikt eu gesteld tc 
worden, vau dc verf wonlen ontdaan , dnu zal liet geheel wel 
ata karakter van nieuwheid verkrijgen , dnt velen hinderlijk 
zal zijn, omdat het dan niet meer de» indruk maakt van 
een oud gebouw, maar, zegt zyi, die nieuwheid der bouwstoffen 
zal spoedig verdwijnen en het gebouw daardoor zijn vorig 
aanzien verkrijgen. Kr ligt eeue naieveleit in deze beschou
wing, die aan den ernstigen lezer een glimlach ontlokt, al 
is die ook ïn volkome» weerspraak met zyne overtuiging. 
Men wil de gebroken, verweerde, beschadigde gehouwen 
atODl vernieuwen eu de noggoedzijnde weer gebruiken j maar 
eilieve, hoeveel ongebroken, imverweerde "f onbeschadigde 
steeneu, uieeut de Commissie wel le zullen krijgen uit cenc 
afbraak vnu een geboaw dat meer dnu drie eeuwen iu ous 
iioordsch klimaat aau regen , wind en vorst is bl'sttgesteld 

: - i . Dit getal zal zoo klein zyn, dat men het nis niets-
beliekeuetid bij den herhouw moet beschouwen. Wal uu het 
karakter van nieuwheid betreft, waarop door de Commissie 
wordt gewezen , wij mogen daaruit opmnkeu dat de Coni.nissie 
de reden vnu ons verzet tegen de restauratie aau geheel an
dere oorzaken toeschrijft als in werkelijkheid bestaat. 

Niet omdat de restauratie een karakter van nieuw beid aau 
liet gebouw zou geven, zij» wij daar tegen, maar nlleen om
dat zij iel* se» vernietigen dat kooye kunntwaarde Aetit en 
niet '.n'tattt 0 aim kei rerntemwde die kunitivmarde. dit type 
van uitvoering te geven, welke het a/s een kunstferk van 
de l f i ' eeuw itempett. Wij hebben dikwerf hooreii beweren 
dat wy' even goede ornemetitsuijders, even handige steen
houwers ea nndcre werklieden bezitten, instant gelijken 
jn, wellicht beteren arbeid te leveren dau vroeger. 

Wij willen dit uiet betwisten, maar dan toch leveren zij 
voor deu kunstkenner geheel andereu arbeid dan dien van 
hunne voorgangers HIK) jaren geleden. Om dit met een voor
beeld OJI te helderen neme men b. V. een oud bautlschrift 
uit de 10e eeuw , door eeu degelyk goeden schrijver ge-
sehreveu, en legge dit handschrift eens naait dat van eeu 
zeer geoefeud schrijver uit onzen tijd. 

Zou er niet een zeer iu het oog springeud verschil iu 
waar te nemen zijn? Zon de schrijver uit onzen tijd , ook met 
de grootste inspanniug, erin kunnen slagen het oude zou 
weer tc geven, dat er geen onderscheid iu was waar te netneu' 
Dit wat het technische betreft, maar ook op het gebied der 
inspiratie i« in de opvatting, de uiting in vorm en voor-
steDiug de kunstenaar te veel aau zijne eeuw gehouden, om 
ook niet het daurnau passend karakter iu zyn werk terug 
te geven. Nagenoeg elke restauratie iu onzen tijd ouderuo-
luBii . heeft bovenstaande bewering bevestigd; zij mogen den 
oningewijden behagen om de netheid eu frischheid die zij er 
iu waarnemen, de ontwikkelde, hy' die uit onze kunstvoort
brengselen de voortgaande ontwikkeling van zyn volk wil 
leeren kennen, zich r deze wensebt te laten bezielen om 
daardoor tot eigen scheppingen te geraken, voor dezen is 
nagenoeg elke restauratie op het gebied ran kunet een van
dalisme. 

Wy' hebben deze beschoiiwiugeu over het verslag der Com
missie it niet medegedeeld, in de verouderstelling dat daardoor 
de voorgestelde restauratie zou kunnen worden belet, wij 
durven óns daar niet mede vleien. Het Dagelijksch Hestuur eu 
den Itaad ouzer gemeente ziju wij echter warmen dnuk 
-l'iildiiz. omdat ZIJ getoond hebbeu uiet lichtvaardig of on-
voorgelicht iu deze bélnngryke zaak te willen beslisaen; wij 
hebben alleen geantwoord omdat wij door over het aan ons 
toegezonden verslag der Commissie het stilzwijgen le bewaren, 
de verdenking op ons zouden kunne» laden. dat onze 
zienswijze iu deze zaak door de nungevoerde argumenten 
der Commissie was veranderd of daarmede iu overeenstem
ming gekomen. 

Dit is echter wnszins het geval. Integendeel de feiten 
door dc Commissie anngevi«rd zijn vau zoo oppervlakkige» 
aard, dat zij iu niets onze zienswijze hehbeu kunnen veranderen 
ea wij het innig zullen betreuren , op die grondeu een kunst
voortbrengsel onzer voorvaderen te verliezen, dat nooit meer 
terug tc krijgen is. 

Met achting hehbeu wij de eer ons te tioeinen, 
Uwe D". Dienaren. 
J. F. MRT7I:LAAR. 
II. P. VOOBL. 

't-C.r„ie„hnge, 0 Mei 1881. 

Iu tien Baad werden vei-schillende lieschouwingeti 
ten beste gegeven: terwijl eenigen de geheele ver
nieuwing van hel Stadhuis met behoud van hel be
staande verdedigden, waren velen van oordeel, dat 
tie restauratie lieficrkt moest worden tot het noodza
kelijke. In dien geest werd dun ook feitelijk beslo
ten, daar dc Itaad een crediet van ƒ1 '2 ,000 voor 
uitwendige lestauratie vau het Stadhuis verleende 
op den voet van het mpjiort der door den Haai) 
benoemde Commissie, maar met deze wijziging, dat 
<le gevels niet worden afgebroken. 

Het is ons een waar genoegen ie kunnen consta
teeren , dat de Baad zich vereenigd heeft met het 
denkbeeld om de restauratie tol het noodzakelijke 
te bejKilen. Kunstvoortbrengselen van vroegen* eeu
wen mogen wel hersteld maar niet vernieuwd worden. 

U I T L E G V A N N I J M E G E N . 

De Gemeenteraad heeft iu zijne zitting van Zater
dag 7 Mei een ln-langrijk besluit genomen, waarhij 
aan den heer L , A . Brouwer een deel der voor
malige vestinggninden verkocht wonlen in verband 
met it'ii aanleer eener reubaai' en <!•• oprichting van 
een uits|ianningslokaa! met terrein van vermaak. 

De overeenkomst, zooals zij thans door den Ge
meenteraad is aangenomen, limit als volgt: 

De Gemeente verbindt zich, onder voorwaarde, 
dat de heer L . A . Brouwer vóór 1 Mei 1882 het 
bewijs ovelergge, dat hij van tien Staat vergunning 
verkreeg, om het op de schetskaart met gele kleur 
aangeduide terrein als renbaan aan te leggen en te 
gebruiken, hem op then dag: 

a. in eigendom af te staan tie op tic schetskaart 
met rootte, blauwe en zwarte kleur aangeduide 
gronden ter grootte van ongeveer 13 hektaren ; 

h. iu altijddurende erfpacht, die evenwel ophou
den za l , zondra de grond niet meer tot tie hierna 
te omschrijven bestemming wonlt gebezigd, uit te 
geven de op de schetskaart mei groene kleur aange
duide oppervlakte ter grooUe van ongeveer 3 hekta
ren , en zulks onder de volgende bepalingen eu 
liedingen. 

Artikel I. Als koopprijs woidt lietaald / 4.— 
per centiare van de door roode en blauwe kleur 
aangeduide oppervlakte, zooals die , zoodra de heer 

Door het Departement van Waterstaai. Handel en Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
Spoorwegen over de maand Januari 1881. 

B E N A M I N G 

SPOORWEGONDERNEMINGEN. 

Reizigers 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatss poor wegen 

Nederlandsche 
schappij. . 

R ij usnoorweg-maat • 

Spoorweg Leiden Woerden . . , 

Hollandsche IJzereu-Spoorwegmaut-
•chappy; 

ii. lijnen bewesten Amsterdam . . 
t> J IJ TH ii beoosten Amsterdam . . 

Nederlandsche 
maatschappij 

Centraal-Spoorweg • 

Spoor-Noord bra bantscb—Duitsche 
weguiaatscbappü , , , 

Grand Outral Beige. . , 

Rhetuische .Spoorwegonderneming: 
a. Nymegen—Kleef 
b. Zevenaar- Kleef 

Spoorwegonderneming Mechelen-
Terueuze» 

In2,674 

11.71'J 

18U,:its5 
•SV.5U0 

211,5(13 

Bagage. 

'Tons. 
(1000 

kilogr. 

Ilestel-
gittderen 

Toni. 
(100U 
kilogr. 

36e 

1'J 

IJlen 
vracht

goederen. 

Tons. 
(1000 
kilogr. 

"4,0-J* 

1.46& 

2,400 
2,lf>ü 

24.177 

O l T T i l v l T i a 

Reizigers, 

261,205.08* 

5,704.28* 

u(i,«-2B.yr> 
.H4.2W.8Ï* 

5,81)8.01 

W.887.46 

2,714.-
640.-

0,7*8.70 

Bagage. Bestel-
goederen, 

4,913.26 

138.31 

2.374.77 
578.(14 

184.50 

1,275.56 

Ml. 

UI- eu 
vracht

goedereu 

175,037.82 

1,967.81 

48.1154.93 
11,582.200 

5,561.4513,777.30 

16,557.29 

341,532.90 

21,613.40 

Lev-nde 
dieren en 
rijtuigeu. 

7,835.52 

34.14 

2,950.97s 

875.44 

707.67 

4,887.10 

42. 

Diverse 
ont

vangsten, 

(i lilden. 

3(1,710.49 

1,91 L — 

2.260.955 
1,069.08 

1,182.82 

8,326.96 

550.-

Totale ontvangst (1). 

Vaa uf 
I Januari 

1881. 

35<',696.31 

7,844.64* 

203,470.58 
48.386.26 

24,440.29 

446,909.98 

5,350. 
2,460.-

32,025,10 

Vau af 
I Januari 

1880. 

769,982.94* 

437,437.86' 

9,206.22* 

220,653.46 
53,056.02* 

39,992.58 

619.848.17* 

5,825.-
2.U10. 

Ontvangst per dag 
en per kilometer. 

Juuuari 
1881. 

51.42 

7.02 

16.24 
'J .1.1 

24.47 

I N 
2.111 

Vau af 
I Jauuari 

1880. 

6414 

8.24 

39.25' 
10. 

lll .s; 

HUM 

L H 

f O t U l O . T V A X U S T K N over Jauuari 1881 (1); M.aUbaimü lot E.liloitittie vau Stnat..|)oorwi'(tou /flltU.'ifl.-VJ 3 (tt'lttfu / 7oU.982.9P in 188ÜI; Ncilerl.ilil.chi! Hiju 
f ;i5(i f,yi;.;!i f . . . . . r i n i H M i - . . n • I J J L— n u i M * eauaTtM ' 

>'a03.4Ill.f 
in 1880), 
weKoDilerueiiiiinj: a. .Nginea-i'ii- Kleef / 5,1150 (tegen / 5,':I2Ü i'.i 1880,'; 4. Zeveaaa'r kleef J 2,450 (tetreu ,/2,010 nl 1880); Sjwor.egou 

(1) De.ijl ite ileliiiitievc egfer. der otitv.ug.teu eerat latrr ku.ueu wordeu va.tgi.U'ld, ziju deze opgave, alvelit. ld. beu.dereude te be.ctiouweu. 

ipuorwe.ma.Ucli.ppi; 
lw.e.teu Am.terdaui 

71.0112,14 
iui.rlir Spoor-

file:///rrtt
http://7oU.982.9P
http://ipuorwe.ma.Ucli.ppi


D E O P M E R K E l i — Zaterdag ld Mei 1881. D E O P M E R K E R — Zaterdag 14 Mei 1881. 

Ilrouwer duel blijken , dat bij de hierb •••melde 
vergunning van den Staat verkreeg ivo len 
opgemeten duor een door bet Gemeen' • u n -
gewezen landmeter. 

Artikel 2. Van dien koopprijs worden bdj de 
oliderteekening det akte van meid en-
zooveel guldens betaald, als de helf !• vun 
bet blijkens opmeting overgedragen en , 
waarover volgens uit . 1 de kooppi .ere-
kend (zoodat, wanneer die belft blijkt 65 rOO cen
tiaren • groot te zi jn, uiiiistens / " luuld 
wordt). 

Van het overige van den koo| lt de 
heer Brouwer van 1 Mei 18H2 al • • rntfl van 
'» ten honderd 's jaars. 

Ilij is verplicht dien koopprijs leu 1 
1002 te betalen, doch is ten a! -voogd 
die 30 dagen na aanzegging goh. >. Ilelijk 
ul' le leggen. 

Art ikel lï. De heer Brouwer verbindt zich het op 
de acbeteteekening met gele en zwarte kleur aange
duide gedeelte vóór I Mei 1883 uun te leggen tol 
renbaan, voorts van het andere hem verkuchte ter
rein de twee blauw gekleurde blokken aan het Keizei -
Karclsplein {tusschen den Stationsweg en de Graaf-
sehe straat, en tusschen de Graalsche straat enden 
weg naar Mook) vóói den I -Mei 1887, eu het 
overige voor de helft vóór den 1 Mei I802 en voor 
de andere helft vóói- den 1 Mei 1902 Ie Mjouweii 
en wel zoo: 

o, dui het met blauwe kleur aangeduide gedeelte 
uls villa's uungelegd, dut is dat daarop op minstens 
tl» M . 'ifstnnds van den weg heeivnhuizen niet o|ieti 
terrein getrouwd worden; 

l>. dut langs de Oraufsche straal eu langs de 
wegen naar Mook eu Groesbeek en op de drie blok
ken tusschen den Singel weg en de oude stad wuon-
of winkelhuizen met toebchooren, doch geene fabrieken 
gebouwd worden; 

<•. dat de bovenkant der kroonlijst van de te 
bouwen buizen zal moeten reiken tot eene hoogte 
van minstens 8 M . boven hei trottoir. 

liet onder a bepaalde belet deu heer Brouwer niet, 
des vei kiezende ook op het rood gekleurde gedeelte 
villa's aan te leggen. 

Art ikel 4. Tot zekerheid van de nakoming dei 
in art. 2 en 3 omschreven verplichtingen bedingt de 
Gemeente hypotheek op de verkochte lood eu blauw 
gekleurde gronden , onder de gebruikelijke voor
waarden. 

Art ikel 5. De heer Brouwer is bevoegd gedeel
telijke opheffing van de byjwtheek te vordeien en 
wel voor die gedeelten van het verkochte, die door 
hem op de in uit . 3 bei«uilde wijze liebouwd zi jn , 
of voor de bebouwing waarvan hij zekerheid gegeven 
heeft; hij kun die evenwel niet vorderen: 

a. voor de eerste helft van het verkochte, wan
neer h i j , behalve bet bij de oliderteekening der akte 
betaalde, niet zooveel betaald he f t , uls het veelvoud 
bod raagt vun het getal centiaren, waarvoor hij op
heffing van het verband vraagt en ƒ 1,— (zoodal hij 
b. v. voor één hektare vun de eerste helft ..pheiTmg 
vragende, boven het bij de otiderteokeuillg dei akte 
betualde, moet hebben betaald ƒ 40000) ; 

b. voor de tweede helft, wanneer hij boven bet 
bij de oliderteekening der akte betaalde op den res
tant-koopprijs niet zooveel heeft betaald, als het 
veelvoud bedraagt vuu het getal centiaren, waarvoor 
bij opheffing vun net verband vraagt en ƒ 3 . — . 

De opheffing van de hy[iothcek neemt niets weg 
van de verplichting van den heer Ilrouwer, om de 
perceelen zoo te bebouwen, als in art. 3 is aange
duid, bepaaldelijk ook, om de met blauwe kleur 
aangeduide gedeelten als villa's aau te leggen en 
aangelegd te houden. 

Wanneer de heer Brouwer iu strijd met die ver
plichting bandelen mocht, is de Gemeente bevoegd 
voor het |iem:el, waarop in strijd daarmede gebouwd 
is , ontbinding van de overeenkomst te vm deren, met 
dat gevolg, dat dit deel van het verkochte, vrij van 
alle lasten eu bezwaren met alles wat daarop ge
bouwd en geplant i s , aan de Gemeente zal terug-
keeren, zonder dal de Gemeente tot eenige betaling 
daarvoor zal gehouden zijn. 

A N zekerheid voor de Itcbouwiiig vun gedeelten 
grunds, waarvoor de heer Brouwer opheffing vau 
hypotheek vordert, zul ook worden beschouwd de 
verbintenis, die derde verkrijgers van die gedeelten 
ten behoeve van de Gemeente aangaan , oni die over
eenkomstig de met den heer Brouwer gemaakte Iw-
palingen te liebouweti, zoodat de verplichtingen van 
den heer Brouwer te dien opzichte met al de daar
aan verbonden gevolgen, be|»aalde|ijk met het recht 
der Gemeente, om hij tiiet-iiakoming van die ver
plichting ontbinding der overeenkomst te vorderen , 
dan voor die gedeelten op die derde verkr^ger»over
gaan , en de beer Brouwer voor die aan derden 
overgegane gedeelten niet aansprak olijk zijn zul. 

Teneinde verschil te voorkomen over de Vraag, 
wanneer gedeelten van het verkuchte gezegd kunnen 
worden bebouwd te zijn, wordt bepaald: 

a. dat een villa perceel minstens groot zal moe
ien zijn 8 0 " M'*\ en een zoogenai I d u b M villa-
perceel minster» 1500 M a ; 

b. dat zonder toestemming van Burgemeester en 
Wethouders een villa-jwrceel niet grooter zal zijn dan 
3500 M * een dubbel villa-perceel niet grooter dau 
7000 M'*" en een huisj>erceel niet grooter dau WH) M 3 . 

Ar t ikel O. Wanneer de Gemeente binnen ."» ja
ren na de onderteekening der akte van overdracht 
voor den openbaren dienst, b. v. voor eene school 
of voor eeue politiewacht , terrein noodig acht, ver
bindt de heer Brouwer zich haar daarvoor een ge
deelte of gedeetteii, doch te zamen uiet meer dan 
30 uren, terug te geven van het rood geklemde 
gedeelte van blok A , of' zoo de Gemeente dat ver
langen mocht vun het zuidelijk vuu het voor villa's 
bestemde gedeelte van blok B gelegen terrein (up 
de .sdielskauit donkerrood gekleurd) tegen teruggaaf I 
ol' verrekening vuu den koopprijs ( ƒ 4 . — per cen
tiare, eu de betaalde kusten vun oveidracht met de i 

rente van I Mei 1889 uf. , 
Artikel 7. Als canon voor liet iu erfpacht uit

gegeven terrein, met groene kleur aangeduid,, wordt 

jaarlijks op 1 M e i , voor ' teerst I Mei 1883, be
taald ƒ 100.—. 

De heer Brouwer verbindt zich om vóór 1 Mei 
1883 op dat terrein een uitspauningslokaal le stich
ten , en het overige uls terrein van vermaak auu te 
leggen, en het voortdurend voor die bestemming te 
bezigen, met bevoegdheid aan zijde der Gemeente, 
o m , wanneer het terrein op I Mei 1883 niet als 
uhapanningstokaal en terrain van vermaak ingericht 
is, of later gedurende 12 maanden uiet voor die 
bestemming mocht worden gebezigd, ontbinding van 
het erfpechtscontrect en teruggaaf van het iu erf
pacht gegevens te vorderen. 

Met •• uitspaniiingslukunl en terrein van vermaak" 
wordt bedoeld buitensocieteit eu dergelijke inrichtiii-
tingen als Musis Sacrum te Arnhem, Natura Artis 
Magistra te Amsterdam en Flora tc Keulen. 

Artikel 8. Tot waarborg voor de naleving van 
zijne verplichtingen :;tort de beer Brouwer bij het 
onderleekenen der akte in de kas der Gemeente 
f 100000.—, waarvan hem de rente ad 5 ten hon
derd jaarlijks op I Mei , voor 't eerst I Mei I8S. -!, 
vergoed wordt. 

Voor iedeiv. hektare van het verkochte, die ovei-
eenkonistig art. 3 bebouwd, of die onder zekerheid' 
stelling voor de Isdrouwing van het hy|wtheoair 
rerband ontheven is , wonlt een gedeelte van dat 
waarlxirgfonds teruggegeven, en wel voor ieder van 
de 10 eerste beklaten f5000.— per hektare, en 
voor de 2 volgenden f 15000. - per hektare, ter
wijl hel overige den heer Brouwer, na bebouwing 
van het geheel of nadat het hypothecair verband 
onder zekerheidstelling vooi' de bebouwing geheel zal 
opgeheven zi jn, wordt teruggegeven. 

Artikel 9. Onverminderd het in art. •> bepaalde 
(voor bet van het hypothecair verband oni slagen 
gedeelte van het verkochte) sal , wanneer de beer 
Brouwer in gebreke blijft uan zijne verplichting tol 
betaling, of toL bebouwing, of tot het san leggen 
vóór I Mei 1883 van de renbaan te void t, de 
Gemeente door bet enkel verloop des tijds bevoogd 
zijn ontbinding vnu dc overeenkomst voor het gedeelte 
van het verkochte, waarop hel hy |»thccair vet band 
niet opgeheven is , tc vorderen, met dat gevolg, dut 
het verkochte, VOOT zooverre het ten Isdioeve der 
Qemeente nog hypothecair verbonden is, vrij van 
alle lasten eu beswaren met alles wal daarop ge 
bouvvd en geplant is aau de Gemeente terugkeeren 
za l , terwijl dau liovendieii het iu art. 8 vermelde 
Waarborgfonds, zooverre hel niet teruggegeven is, 
ten behoeve der Qemeente verbeurd zijn zul. De 
Gemeente zal dau aan den heer Brouwer geeuerlei 
vergoeding schuldig zijn voor hetgeen op het aau 
haar terugkeerende mocht gebouwd of geplant zijn. 
doch hem alleen renteloos teruggeven al wat bijmoer 
op den koopprijs mocht hebben betaald, dau ƒ 5 
voor iedere centiare, die vau het hyj-othecair verband 
ontslagen is, na aftrek vau de op de ontbinding 
vallende kosten, die in ieder geval teu laste van den 
heer Brouwer zijn zullen. 

Artikel 10. Met wijziging van hel iu de akte, 
den 21 Februari 1881) voor Notaris llalbei-sta.lt ver
leden , bepaalde, die overigens iu haar geheel blijft, 
wordt den heer Brouwer voor de ventere Ijobouwing 
van hel voor villa's bestemde gedeeHe van het bij 
die akte verkochte, termijn gegeven tot 1 Mei 1887, 

Art ikel 11. De Gemeente verbindt zich, om de 
op de srliotsteek.'uuig langs het verkochte geteekende 
wegen aau te leggen en te verharden, eu daarin de 
buizen roor de waterleiding te leggen, eu zulks voor 
de met de cijfers I tot IV aangeduide wegen binnen 
ti maanden na het onderl eekenen der akte: voorde 
overigen, zoodra daaraan behoefte blijkt te beslaan. 

De Gemeente is bevoegd , na overleg met den heer 
Brouwer den grond, die vooi' die wegen noodig zijn 
mocht, te halen van het verkochte, of ook grond, 
die voor den aanleg dier wegen moet wonlen ver
wijderd, op het gekochte te storten, een en nader 
op geen verderen afstand dan 40 M . 

Artikel 12. Iu de akte van verkoop wordt be
dongen , dat de Gemeente niet tot vrijwaring ge
houden is voor de rechten, die de eigenaren van den 
molen aau de Graalsche straat mochten doen gelden. 

Artikel 13. Wanneer de beer Brouwer vóór 1 
Mei 1882 het bewijs niet geleverd heeft, dat hij 
bovenvermelde vergunning van den Slaat verkreeg, 
woi'dt deze overeenkomst geacht niet gesloten te zijn. 

Artikel 1 i. Alle op de overeenkomst eu op de 
overdracht vallende kosten zijn leu laste van den 
beer Brouwer. 

Hoewel de overeenkomst niet ufdoende lieoordeeld 
kan worden, zonder raadpleging van de daarbij be
hoorende teekening, staat hei vast, dal de neer 
Brouwer eene groote onderneming heelt op het ge
touw gezet, daar niet minder dnu 16 hektare 
bouwterrein worden aangekocht. Tegen het sluiten 
van deze akte van oveidiacht zijn verscheidene stem
men opgegaan, maar het blijft da vraag of de 
belangen der gemeente niet meer gebaat worden 
door 'len verkoop van een aaneengesloten geheel, dan 
door het iu veiling brengen van afgeknipte kavels. 
De gemeente beeft er in de eeisto plants belang bi j , 
dat de voormalige veslinggrotiden goed belmuwd 
worden, en de nu gesloten transactie geeft daarvoor 
meer waarborgen dun wanneer de terreinen iu ver
schillende handen waren gekomen; de belangen der 
gemeente en die van den heer Brouwer wonlen 
als het ware venrenzclvigd. Bovendien behoudt de 
gemeente alsnog eene aanzienlijke oppervlakte, daar 
het bij opmeting gebleken is , dat er, behalve de 
wegen en stralen en de terreinen buiten de Hunner* 
poort, nog 35 hektare voor verkoop aan 'Mirtieu-
lieren overblijven. 

Dc waarde vau die licschikban' giouden rijst 
naarmate de uitleg vordert en de wijze, waarop dit 
geschiedt, oefent grooten invloed uit. 

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 Instituut hield den 7den Mei j.1. eene buiten

gewone vergadering in het gewone lokaal, die dooi' 
een h lerdveerligtal leden weid bijgewoond. 

Die vergadering was door den Baad van Bestuur 
uitsluitend belegd lol het vaststellen vim de notulen 
der vergadering vun 12 April 1881 eu tot voortzet-

zetting van de daarin onder andere uitvoerig me
degedeelde berasnUlagtagen over de voordracht van 
het lid J . A . A Waldorp, betreuende de waterge-
meenschap tusschen het Noonlzeekaiiaal te Amster
dam eu de rivier de Waal . 

In verband daarmede was voor.il door den beer 
Waldorp een vervolg op zijne medeileeliiig gelevenl 
en gedrukt uun de leden toegezonden, waarvan de 
slotsom hierop nederkomt, dut mei inachtneming vun 
nader door hein geleverde cijfers eu lierekeiiingen, 
het slot zijcer eerste mtriedecliiig kun gewijzigd en 
aangevuld worden als volgt: 

i . Met betrekking (ol de busten ean aanleg: 
l o . dat het nieuwe Gorinchemsche kanaal in 

vergelijking met het (ielderschc-vattei-kanuul 17 K M . 
minder lengte iu aanleg beeft, 2 gekoppelde, "i 
gewone ttubbetsluiten en 9 beweegliure bruggen 
minder vordert, en v.Mir den Lek-overgang veel minder 
kostbare werken noodig heeft; 

2o. dat het nieuwe Got incite r.sche kttnnul in 
vergelijking met de nieuwe Keulsche Vaart wel 

SS K M . meer nieuw kanaal in aanleg heeft, doch 
dat daartegenover staat het op 87.5 K M tot het 
groot profiel (144 M ' 1 . onder de walet lijn) verruimen 
van de beslaande Keulsche Vaart, waaronder 6 ki~ 
lometer zeer kostbaar, 1(! kilometer kostbaar en 
15.5 kilometer minder kostbaar; terwijl daarenboven 
voor de nieuwe Keulsche Vaart nog te rekenen 
zijn de kosten voor 3 gewone dubbetsluizen en 17 
beweegbare bruggen m é é r , dan voor het Goi in-
ch.-tus.-be kanaal gevorderd worden: 

3o. dat de kosten vuu eersten aanleg voor het 
nieuwe Gorinchemsche kanaal daarom aanzienlijk 
lager moeten zijn dan voor hel Ge'dersche.vallei-
kanaal, eu stellig niet meer zullen bedragen dan 
voor eene nieuwe Keulsche Vaart , wanneer zij evenals 
het Gorinchemsche kanaal aau de eischen, door den 
handel gesteld, zullen voldoen. 

b. Mei betrekking tot het gebruik: 
dat voor het gebruik het Gorinchetnscbs kanaal 

de kortste verbinding vormt tuaeehen de rivier de 
Waal (Dodewaard) en bet Noordsoek an aal, en tevene 
de goedkoopste h i , hetzij stoonnileepbooten, hetzij 
kabel- of kettingvaart daarop als trekkracht voorliet 
sloepen d.-i treinen worden tot-gepast, aangezien he-
halve de riviersluizen, zich geene sluizen op dal 
kanaal bevinden , eu de rechte strekking hel minimum 
vun weerstand verzekert. Ook is uit dien hoofde 
de rechte strekking en het gemis aan sluizen de 
nachtdienst op dat kanaal het best verzekerd en he t 
gemakkelijkst in te voeren, eeue omstandigheid die 
voor snel en zeker vervoer van grooter belang is dau 
er ulger n auu toegekend wordt, en iu dit bijzon
dere geval aan behoort toegekend te worden. 

e. Met betrekking tot de kasten tan onderhoaW 
eu beheer: 

dat hei nieuwe Gorinchemsche kanaal 17 kilo* 
meter korter dan het Gcldersche-vallei-kanaal, 
12 kilometer korter dan de nieuwe Keulsche Vaart, 
slechts S panden tegenover res|iectievelijk 6 en 4 
panden, en slechts ti beweegbare bruggen tegenover 
iv-spcctievclijk 15 a 23 stuks op de twee andere 
kanalen hebbende, natuurlijk veel minder moet 
kosten aan juarlijkseh onderbond en bediening, dnu 
een van deze kanalen. 

d. Met betrekking tot den tijd van uitvoering ; 
dat het Gorinchemsche kanaal, als het minste 

grondverzet en lielangrijk minder kunstwerken be
vattende, zeer stellig si-OKiiloKIt kun gemaakt en 
in gebruik gesteld worden dan een van de beide 
andere kanalen. 

De president gaf ulsnu het eerst het woord aan 
den heer Waldorp, die dit vervolg op zijne mede
deeling nog eenigszins nader toelichtte. 

Het lid .1. F. W . Conrad trad in eenige beschou
wingen, die vooral ten doel hadden in het juiste 
licht le stellen de opdracht, die de bekende Commis
sie van hoofdingenieurs telkenreize vun verse billende 
ministej-s had ontvangen en die steeds ten doel hud, 
de/e of gene bepaalde kanaalricbling te ontwerpen. 
te heoordeeleu of te onderzoeken; eene uitzondering 
daarop maakte de o[>drucht van den minister Heems
kerk: vun dezen ontving zij in la-1 omtrent het eerste 
ontwerp van den heer Waldorp voor een nieuwen 
waterweg van Amsterdam naar den Uiju en van 
Amsterdam naar Kot ter dam een advies uit te bren
gen. Aan dien lust werd in het rapjioii van 30 
November 1877 voldaan, hetwelk voor dal ontwerp 
zeer gunstig luidde. In veel hoogere mate was het 
Oordeel der Commissie toepasselijk op het thans dooi
den heer Waldorp gewijzigde plan, zooals het inde 
vorige vergadering door hem was liesproken en toe
gelicht. De spreker ontwikkelde echter tegen dat 
plan eenige bedenkingen, die vooral het ruime profiel 
en de inrichting der sluizen bet rollen. Zijn conclusie 

was, dat lüj het plan uitneu d fraai acht, doch 
dc afmetingen in het proliet te ruim eu daardoor 
het plan te kostbaar, en dat men met het plan der 
Commissie vuu hoofd ingenieurs aser goed zal kunnen 
volstaan. 

Het lid .1. K a l l l , die zeer tot zijn leedwezen vcr-
hindenl was geweest de vurige vergadering bij te 
wonen , kon, na hel lezen van de notulen dier ver
gadering, zijne verwondering niet ontveinzen, dat, 
waar de heer Waldorp zijn ontwerp met andere 
plans had vergeleken, waarvan de heer Conrad 
en anderen als de raders konden worden beschouwd, 
die plans geen verdediging van dien kant hadden 
ondervonden. Hij trad iu uitvoerige beochouwlngcn, 
waarin ook hij aan het out werp-Waldorp alle recht 
deed wedervaren, en kwam tot deze slotsom, dat 
aan het verlangen van Amsterdam om naar de Bo-
ven-Waal te komen wel is te voldoen, b. v. door 
de richting over Driebergen te nemen; dat daardoor 
de kortste en zekerste verbinding met de Waal is 
te verkrijgen, zo*slat het niet noodig is over Go
rinchem te gaan; wil men echter die richting, dau 
verdient het plan van den heer Waldoip zeer zeker 
verre de voorkeur boven eene verbeterde Keulsche 
Vaart. 

liet lid Conrad verkreeg nog bet woord om nader 
erop le wijzen, welke de eigenlijke werkkring van i 
de Commissie vau hoofdingenieurs was geweest , 
waarvan de vorige spreker zich een verkoeld denkbeeld 

scheen te vormen. Ook de tegenwoordige Minister 
vuu Waterstaat, Itandel eu Nijverheid verlangde 
vim de Commissie een globaal ontwerp in eene be-
I taalde richting. Daaraan is voldaan en een ontwerp 
werd ingediend met beg rooting van kosten , zonder 
itchier te spreken vuu aanbeveling of ufkeuring. 

Nadut eene korte pauze was gehouden, verzocht 
de president, dat men zooveel mogelijk persoonlijk-
heden zou vermijden en zich tot de boofdpunten be
palen, zonder le veel iu details af te dalen, waar
door het doel der beraadslaging aanmerkelijk zou 
wonlen bevorderd. 

Het lid Waldoip verkreeg nu het woord en ver
dedigde under zijn ontwerp, en wees er vooral op , 
dat door de door hem voorgestelde richting te vol
gen de handel op de goedkoo|isle en snelste wijze 
in het vervoer zou kunnen voorzien. 

Het lid N . If. Heiikel trad iu zeer uitvoerige be
schouwingen en berekeningen. Hij verdedigt geen 
enkel kanaal, maar kan zich zoowel met eeu ka
naal door de Geldersche Vallei als met het ontwerp-
Kall l ' vereenigen, maar het plan der Regeering, ver
betering der Keulsche Vaart , acht hij geheel onvol
doende. In bijzonderheden behandelde hij de veel
besproken quaestie van de kwel. 

Het Hd A . Duet trad in eenige historische her
inneringen om te doeu uitkomen. dat de behande
ling van een onderwerp, zooals thans hel Instituut 
beughield, in den loop der jaren zeer in grondig
heid en degelijkheid was vooruitgegaan en In-handelde 
voorts een door hem ontworpen p lan . hetwelk zich 
van alle overigedsarinondertcbeidt, dat men van een 
beslaaiideti waterweg zooveel mogelijk gebruik muukl , 
namelijk de Zuiderzee, en daardoor bet trace* te 
land zooveel mogelijk verkort. 

Het lid B. O van Manen leverde teer uitvoerige 
technische inlichtingen omtrent de kwel eu hare 
oorzaken. 

I lei lid J . W'. Welcker besprak , in antwoord op 
sommige opmerkingen van het lid K a l l l ' . deu toe
stand van de rivier de Wvsl en wees aan, dat die 
rivier in den laatsten tijd vele verbeteringen had 
ondergaan. 

Het lid C. I.elv besprak uitvoerig de mogelijk
heid van den rivierovergang , welke uls een van de 
grootste bezwaren tegen de uitvoering in het kanaal 
door de Geldersche Vallei wordt aangevoerd . en 
toonde de mogelijkheid in dien rivier-overgang aan. 

Nadat ten slotte de leden Waldorp eu Kalll nog 
kortehjk In-t woord hadden gevoerd om sommige 
opmerkingen .-ti beschouwingen te beent woorden , 
sloot de president te haltvijf uren de vergadering, 
na iu de eerste plaats het lid Waldoip uit naam 
der Vergadering zijn dank te hebben betuigd voor 
zijne belangwekkende mededeelingen , en voorts al de 
sprekers , die aan het debat hadden deelgenomen , 
en zoodoende er toe medegewerkt om over deze be
langrijke aangelegenheid meer licht te verspreiden. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N I. A N D. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende be-
schikkingeu genomen: 

verleend: een tweejarig verlof naar N a Ierland, 
wegens ziekte, aan deu ingenieur 2e klasse bij den 
Waterstaat enz. D. Orok, en een idem naar Earopa, 
wegens ziekte, aan den onderopziebter l e klasse bij 
den dienst der Staatsspoor wegen op Java J . Deutekom; 

geplaatst: bij de directie der Burgerlijke Open
bare Werken, de hoofdingenieur Ie klasse bij den 
Waterstaat enz. M. J. Schram. 

— Bij arrest van 0 Mei j l . is de sedert jaren hangende 
procedure tusschen den heer W. fcf. Schram als ei-
scher en den Staat der Nederlanden als gedaagde, 
lieslist ten voordeete van eerst genoemde. 

De heer Schram werd als aannemer van liet 
nieuwe ministerie van Justitie door de niet-tijdige 
levering van detail-teekeiiingeu, waarnaar hij te 
bouwen had, zeer belemmerd iu de voortzetting eu 
tijdige oplevering van het werk. 

Verzoeken noch gerechtelijke summation mochten 
haten, loodst er eindelijk gedagvaard werd. 

Bij zijn verwering ging de Staat uit van de stel
ling , dat alleen de aannemer gelionden is aan den 
termijn van oplevering, maar de uitbesteder deu 
aannemer aan de praat mag houden zoo lang hij 
verk i l» . 

Deze stelling wenl verworpen bij arrest van den 
Hoogen lïuad vuu 21 Mei 1880, maar daar schade 
door den gedaagde ontkend werd, was omtrent dit 
punt noodig de voorlichting vnn deskundigen, liet 
rapport van den luit.-kolonel ingenieur Schuurman , 
den bouwkundige l e klasse bij de staatsspoorwegen 
Van Bredeiode en deu luinnemer Kooij, toonde in 
bijzonderheden aan de schade bij den aannemer ge* 
leden door de nalatigheid van den gedaagde. 

De zaak werd opnieuw bepleit, de gedaagde drong 
aan op de benoeming van andere deskundigen, maar 
de Hooge Raad heeft zich vereenigd met het betoog 
van 's eischers advocaat, en op grond van volkomen 
geleverd bewijs den Staat veroordeeld tot vergoeding 
der schade, nader op te maken bij staat en iu al de 
kosten van het proces. 

Voor den Staat der Nederlanden is als pleiter op
getreden de Landsadvocaat Mr. G . M . van der L i n 
den, voor den eischer Schram Mr. J . I. Bergsma, 
advocaat te 's Gravenhage. 

R h e n e n Ter vervanging van den heer E . H . 
Stieltjes, ingenieur bij deu aanleg vau de spoorweg-
lijn Amersfoort—Nijmegen, is aangewezen Jh. Vidal 
de St.-Germain. 

Rotterdam. De heer N . Exal to . die sedert 
1802 als tébriek-landmeter bij het hoogheemraadschap 
van Schieland werkzaam is , heeft als zoodanig we
gens hoogen leeftijd eervol ontslag geviaagd cn ver
kregen tegen 1 October aanstaande. 

— In oen vergadering vnn belanghebbenden bij 
de locaabpoorwegen Winterswijk—Enschedé en Win-
terswijk — Zevenuar w medegedeeld, dat het kapitaal 
t'.ans vol teekend is vooi- beide lijnen. 

Aankondigingen van \;inl)estetlinir,en. 
•aawdng, i « Mei. 

Arnhem, te 11 uien. door deu aivhitect A. lt. Kr. i . 
in De Aivud : het houwen van eene l.mds uiet kantoor, 2 
broeikasten en 2 bloembakken, op een terrein aan den 
Velpsclieweg, le Arnhem, voor 0. W. Becking en B. N. J. 
Cosijn. 

(.rvninfft-ii te II men. door den architect G. Wind. 
iu De Unie: het bouwen van een woonhuis c. a. op eeu 
•ijK-ii terrein buiten de voormalige Ikiteriugrpoort. 

i : t t r i i . Ie II ureu. door A. vau den Einden, hij Wed. 
J. ROOS.: het Verbouwen en afwerken vau een huis. 

WeSemhlIk, te 12 ureu, in het Koggenbuis: lo.de be
raamde werken uan den Vier-Noorderkoggeii-zeedijk en 
hel onderhoud van het rijpad' SO. de levering van 1 t-
wat'cit: .'to. van spijk.-is eu ijzerwaren, ged. '81. 

AniNti-rdum . le 12 ureu. door huig. en weth. het 
maken van eene bad- eu zweminrichting in dedijksgraebt 
hij de draaibrug voor de Kutteiihiirgorshiiteii. Iul. bij 
den stadsiiigi'iii-'ir, op liet raadhuis. 

's-Hafe, te 1 uur. door bet geiii.-enteb.-st.: lo. het op
lichten van een iiiuchiiiegeboiivv tot plaalsing vau het 
pompwerk tuig voor de rioleeriug van delbs-fkade: 2a. het 
dempen der slooten langs de Boefkade en den Stationsweg, 
U'nevens het leggen van eeu riool aldaar 

' • - H a i r , le 1 uur, door burg, eu wetb.: lo. hel Imuwen 
van een hutplokaal voor gemeente-apotheek, op hel tern-ili 
achter de haiik-van-lecuiug. in de bomhardstniat. aldaar: 
2o. het bouwen eener schiml v.mr middelbaar onderwijs 
voor meisjes, op de laiaii. 

Hoorn, te 1 uur, door bel gemeeiitebest.: het hard
maken door begriming van deu zandweg, van deu Rijks
straatweg naar Kiek-iu-de-l'ot ilcngte ruim 300 M.l 
Aauw. te 11 uren. 

v oiHiirriHin , te 1 uur. door het ministerie van kolo
niën, in bet gehouw Tot Nut van ' l Algemeen : de levering 
van Newcastle steenkolen. Waalklinker-. zinkgrijs, hoiit-
•chroeven en pakkisten. 

tnihirr-luni. te 2'/f un-n. door de Holl. IJzeii-u-spoor-
vvegn iaat >ch.. in Het \osje: lo. het trouwen vau lï steenen 
bruggen met ijzeren ImveiilMUiw in deu spoorweg tusschen 
Warmond en Den Haag, ter vervanging van bestaande 
bruggen. Itamiug /*40,000 : 2». de levering van 2101) ge-
creosoteenle eikenhouten eu 1500 idem grenenhouten 
dwarsliggers; .'to. idem van 5 gegoten-stalen punl-tiikken; 
4». idem van 10 stalen totighewegingen. 

U l r e r h l , le "1 men, iu den Schouwburg: het herbou
wen vuu de schouwburg/aal en het doen vau eenige ver
anderingen aan deu bestaaiiden schouwburg op hel Vree
burg, aldaar, bil. bij de architecten F. W. van Gendl JGz.. 
le Arnhem en II. I'" Vogel, te 's-llage. 

Viiiirdvii'lli'. te ;t ureu. door kerkvoogden der ge
meente: eeue hei-telling aau eeu gelxiuw, in le richten 
lot gemeente huis. Aanw. te 0 uren. 

woinm.t-. teu gemeentehufse vau Hennaarderadeel i 
het heistellen en vernieuwen van het westelijk landhoofd, 
met vleugels en beschoeiing, benevens ei-nige verdere 
reparatién aan de ophaalbrug te Wommels. 

lil..-.li.g. 17 Wel. 
Iliiolliem . te 1(1 uren. duor bel gemeeulehe-t,. hij Wed. 

('rolla: eenige veranderingen eu verlmuwingi-ii aau het 
oude schoollokaal met woning eu aaiihoorighedeii, te 
St.-Gerlacb. 

V llaeJaujeM , te 11 uren. in het Himfdwurhthuis: lo, 
bet bouwen van cellen v.Mir eenzame opsluiting in de 
Iriiiiivtiie kazerne, aldaar; So. het bouwen vai iivv.i-.b-
lokaal hij h.-t nnderoflicicrslokaal, aldaar. 

Arnhem, te t l uren. in De Harmonie; hel doet] vau 
herstellingen in kazernegebouweu en het bouwen van eene 
loods in het artillerie)«uk te Arnhem. 

Minim te lt ureu. in de Doele: liet verbeteren van 
stceiigluoiuigeu enz. aau den Dreehtcrlau.I-s hen W'est-
friesrheii otiitingdijk, in '81. 

Urmen te 11 ureu. bii II II. .Meijer: liet leggen van 
eene nieuwe kade, ter plaatse van de doorbraak in deu 
llriiteiischen l'iteiwaar.leiipolder. Aanw. te y uren. 

iMiitcloor.l t<- l l uren. door d.-ii rentmeester van het 
Kroondomein, rentambt Itoseudaal. iu i>>- Gouden Leeuw: 
lo. eenig" vernieuwingen en hemt el lingen aan eene bouw
hoeve iu den Mariapulder, onder Dintelonrd; 2o. eenige 
vernieuwingen en herstellingen aan 8 bouwhoeven onder 
lliutcloord. 

- Il«s< l i . te I I 1 . uren, ami het bureau van d.-n no
tie ingenieur Ford. Sassen : de verfwerken aan de geitou
wen, kunstwerken euz. van de spoorwegen 1'tr.vhl -
Itok-tel en Breda -Eindhoven. 

Oiotdorp te 12 uren. door bet gem itebest.: bet 
maken van een •chcokjekouw mei 7 lokalen MOT 3:.0 
kinderen, aan bet einde der Weitstraat, [nl. hij den ar
chitect W. van l^-eiivveii. te Hellevoet sluis. 

HUli-gtini te 12 uren, door It. van Ti t : het bouwen 
vau een Woonhuis in de huurt Weerestein. gemeente 
I U ! •.•'•![. lnl. bij den bouwkundige Jb. Giildemond. aid. 

Hitiirii, te 12 uren: het Imuwen eener villa aldaar, 
lnl. hij den architect Wienhu Marnixkade 105, Amsterdam. 

Uerrrdijk , te 12 uren. hij Erven Jager: het houwen 
van eeue droogschuur en bet doen van berKteMingeu aan 
de bestaande schuur met woningen v.mr A. L. Oppedijk. 
Aanw. I« Mei, te 12 ureu. 

•. . .-uwanlcn. te | uur. door het miuisterie van wa
terstaat enz... aan het gebouw van het prov. best uur: de 
herstelling en versterking van een gedeelte van het oos
telijk kanaalboon! der nieuwe Muunikezijlstcirijt. Ita
miug /'-Um 

Ulrerhl , te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het rentraahureun: lo. het ma
ken van de uitbreiding van bet hoofdgebouw en eeuige 
bijkomende werken op hel station Roermond: 2o, het 
maken van eene hei-stel lings werkplaats voor den dienst 
der telegraph ie op het station 1'tiecht. 

-M.-uivciiliu.irn. te 4 uren. ten raadhuize: lo. een 
schoolgebouw binnen de koui der gemeente Nieuwen hoorn; 
2o. een schoolgebouw met onderwijiei-swoning onder de 
gein. Niciiwoiihonru aau bet kanaal door Voorue: 3o. een 
schoolgebouw met onderwijzerswouing aan den Westdijk 
onder de gein. Nieuw-Hel voel, allen met buhehooreiid 
scb<mlauietilileuient. lid. bij deu aivhitect F. /.Nieuwen
huis, te L'trecht. 

'•MHiln-frn . 'savonds K uren. door de architecten K. 
eu II. Hoekzema. in lie lleurs: het vertimmeren eener 
heereuliehuiziiig iu Schonlholm. 

Z u l l e n , door Blankvoort, op Grevenslag: het houwen 
van eeu huis Iiij Lochem. ltd. hij den architect J, Itoscb. 
te l.ochrin. 

• • M t r r h a u l . door de patei-s Jezuieten : het bouwen 
van eene It. K. kerk eu het verbouwen van de bestaande 
kapel tot woning, lnl. bij den an-hitect I'. J. vau Genk. 
te Leur. 

Waens-Ug, 18 Mei. 
Urenwijk te 10 uren, ten gcuu-eiitchuize; hot onder

houd eu de vernieuwing van eenige polderwerken iu 'SL 
Lelden, te 11 uren. in bet tuiiimanshuis oude buiten

plaats Vreewijk : bet Imuwen vau tuinmuren, bel dempen 
van vijvers enz. aau die buitenplaats. 

'•-Halte, Ie 11 un-n. door het ministerie van waterst. 
enz. lo. de herstellingen en vernieuwingen aau de Rijks-
rivierwerkeii op de Boven-, llenedeu- eu Nieuwe-Merwede. 
met bet éénjarig onderhoud, iu 4 |ierc; 2o. bet onderhoud 
der werken hehooivnde tot de leidamineii in bet Zwulsche-
diep. met verlichting, aftiukcmug enz. 

iiarlnrhrm, te 11 un-n, door bet heemraadschap vau 
het kanaal van Steeneiihock, in de Heele : lo. het leven-n 
en iiihaiigen vau een paar waai en leu ren in de gnmte 
schutsluis vau het kanaal te Gorinchem; 2o. eenige her
stellingen en vernieuwingen, henevens het gewoon jaar-
lyksrh onderhoud van al de kunstwerken van genoemd 
kanaal; Ito. eenig aarde-, rijs-, onderhoudswerk en stiH-n-
bestorting. Iul. bij D. Ili-oi-kiuau. te Hardinksveld. Aanw. 
16 M>'i. te 8 uivn aan de sluis te Steeuenhoek, te 10 men 
aan de sluis te Gorinchem. 

•nderdendam. te 11 uivn. iu het wuleiMcluipsltuis 
van llunsingoo: het iiiiinveoreii van 2 bruggen over het 
Wetsmgermaur en daarvoor iu de plaats bouwen van 2 
vaste bruggen. Iul. bij den deskundige II. Wind. 

Leeuwarden, te .2 uren. len gemeen tehuize: de 
stichting van eeue ovaalvormige muziektent iu den l-rin-
scu'.iiiii en bel maken daaronder van een kelder. 

mjh-SIJ- l luurMlrde, te 12 uivn, door hel bestuur 
der waterschappen, op bet raadhuis: lo. de levering vun 
ongeveer .'100 stère grint; 2o, ongeveer ISO M. nieuw 
s boeiing werk; .to, bet leggen eener brug iu den Broek-

weg: fo. hel maken vau M. nieuw schoeiuigwerk en 
het vernieuwen v.m sturtelieddoii. Aanw. In Mei. 

Hprndam, te 12 uren, teu raadhuize: lo. het Imuwen 
vau eeue school v.mr 00 kinderen, de veranderingen aan 
de liesUiaiide school, u/en li houten hekwerken, ui'-t 
bijlevering v.m materialen en srh.mluuicuhloi.iout. voorde 
heide scholen te ltp.-iid.llll. 2». hel Imuwen ee - school 
voor 00 kinderen eu h.-t ge.i.-eitchik vergrooten VSO de 
lM-fto.iu.le sch.ml mt niiderwijz.-nw.mnig. ijzeren en houten 
hekwerken, met hijlevering van material u -oh-ml-
ainoiihleiuout. iu de lip: :!». do vennd-iingen aan de 
scbml lo 1'iiruiolan.l. I hnlever.ng van in iteriale... 
Mli.mla ihloiuent enz. Iul. I.ij don architect IL I'. van 
don Aardweg, te l'u.iucrei.de. 

Hoorn Ie I ' , uur, door hot gemeoiileU-st.: lo. hel 
.l:ig.b|ks.l. onderhoud ou het verrichten vau veiuiouwm-
gen. geil. 3 i-irc». .LUI goin.v.itogelmuwou eu-werken. ... 
>) potc. (.1- schoolgolmuwcii alleen over 81 >: .de... a. lig
gen, willen enz.: 2». hot vervoer van puin. gmiidsnecie 
eu griuizaud e„z.. in 2 peiv.; . R de levering vau duin
zand, grint. Waalst.ualklinkers. 

Haat-rUan. te 2 men. d-mr de bestnivii van Hooge. 
lo,.n en Vos-,-...: het U M c t o u en het éénjarig onderhoud 
vau d.-n weg. Itcgi ...Ie aau deu kunstweg van Gestel 
tutu Middelbeek lot aan den prov. weg Eindhoven 
Hcilscl. Ier lengte van II72II M Ba ig - .'.."lüu 

Maak. le 4 ureu, door h.-t ge.neoi.U'lHM.: de levering 
van 40 srh-mlbuuke t 2 zitplaats. ivmol-Kiuize). 

w n h r n . te « uren. bij Knieren: hot herstellen der 
Ortho..s the«.,,-UoM„a sch.n Maasdijk iu den (rolder 
Vau-dor-Eigcn. 

gullen, d.mr \ . F. Nieuvold: het verbauwen van zijn 
vv.muhuis. Nieuwsta.) \ GW. Iul. by den an hilect J. 
I it.-.wijk Wz. 

nu méns,. SW Mrl. 
Zuldliarii. Ie Huren, iu bet gemeentehuis: bet leve

rt n maken vau schouliaeubelen in de school voor 0. 
L. l). aldaar, lnl. bij 0. de Herder, architect te Leek. 

Amnterdam. te II uren. d.mr. len directeur der marine: 
het makel, van kaaimuren op 's Kijks marinewerf aldaar'. 

iJselmiinrie . te 12 uren. ui I le Hollaiids.be Tuin : het 
bouwen vau een pand. bevattende lï woningen, voor I. 
van Klanken-lijn. lnl. hij den bouwkundige J. van der 
Houwen, aldaar. Aauw. 10 Mei. Ie 10 uren. 

Middelburg te 1 uur. door bet |mlderU-stiuir van 
Walcheren, in de Abdij: de gewone nnderbouds- eu ver-
iiieuvvingswerkeu aan de 4 wateringen van den (rolder. 

Zierikzee, te 1 uur. aan 'sLands kamer: de gewone 
onderl Iswerkon aan bel water-schap Schouwen. 

Haarlem, te 2 uren, door het gemeeiitebest.: eenige 
veranderingen aan- en bet bijhouw.- i vergrooten vau 
de Korenbeurs, aan hot Spaarne aldaar, lnl. bij den ge-
meen tear chit eet. 

Nijmegen te 2 uren. door de architecten (dosing eu 
Seiuiiielink. i l . hel l'afé-Faazen: bet Imuwen vau eeu 
woonhuis met bovenwoning, aan de Molenstraat, aldaar. 

Haarlem, te 2'/, uren. d.mr het uiinisterie van u iu rille: 
.-enige herstellingen aan de zeewering van het kustlicht 
te Durgerdam. 

Haarlrm, te 2'/, uren. door bet miuisterie van wa
terstuut enz... auu het gebouw vun het prov. best.: bet 
voortzetten der verdedigingswerken op bet iumidoi-strand 
vau Vlieland. Raming / ^1.200. 

Vrijdag. SO Mel. 
Kieuw «Hel, te IU men, iu hel gemeentehuis: de ge

ve iiiderhouds- cu veriiieiiwitigswerken aan den cal. 
polder Adornis, 

• -Hear l i , te 101/. uren. door het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het getrouw van bot prov. best.: do 
buitengewone herstellingen uun de schipbrug over de Maas 
hij Hedel. Kaming ,'4400. 

Uranlnf-rn. te 12 uron. d.mr l.et miuisterie vun wa
terstaat enz., aan het gebouw van het pniv. best.: het 
leggen vau keitrestrutiug met wederzijdse he klinkorvoet-
paden op den Rijks-gnmten weg door liet dorp Huren. 
Raming ƒ »74ï>. 

Uren Ineen. Ie 12 ureu. duor bel prov. bestuur: bet 
vervang Ier grint liaan dimr et klinkerliestruting op 
den prov, weg van Etiuinatil naur deu Hondenboek, vun 
.lo draaibrug tot voorbij de kerk der Chr. Geref. ge
meente, aldaar. 

s-Hage, te 1 uur. door bet ministerie vun waterst. 
enz.: de aanleg vu ne telegraaflijn naur Ommen. Ka
ming ƒ780. 

H. rkli.Mii te I uur. door hot gemeen tebest.: eenige 
veranderingen en vernieuw ingen aan en iu do school, aldaar. 

Il-.rdr.-. In . uau hot bureau der geuit te werken : de 
levering van 80.000 stuks gröskeiou. 10-16 c.M. 

Zaterdag , S l Mei. 
Herganibarht , te 11 uren. door burg. W wetb.: bel 

bouwen vau oen schoolg.-lrouw en onderwijzerswoning, op 
een terretfl auu den Lekdijk, liisschon Ammerstol en 
Schoonhoven. Iul. hij den bouwkundige J. Antb. van der 
Slr.iuteii. aldaar. Aanw. 17 Mei. te 10 uren. 

Kalium, te 11 uren. in De Roskam! bet slatten vun 
do Torpterrnt. de Magen-sloot, de Koegeiistorrijt, de Oud-
landsrijt en de beide Beirijten. gelegen in hot waterschap 
Kiilhiinerland-Oostileel, 

Vrnlaa, te 12 uren. aan hot buit-uu van den sectie-
mgenieur Van der Kun: de verfwerken aan de geitouwen 
en kunstwerken langs de lijn Maastricht—Eindhoven. 

I'adxand, te l uur. iu liet bostuurslokaal vau het 
waterschap Tienhonderd-en-Zwarte: het herstel, de ver
nieuwing en hot onderhoud der waterkeereode werken 
over '81/'82. 

l ' lrcrhl, te 2 uren. d.mr bot lllilllslSfls van waterst. 
enz.: het lichten van etui in de Lek, beneden de schipbrug 
te Vreeswijk, gezonken vaartuig. Aanw. 17 Mei. 

Nneefc/te 4 uren. in bet kerkgebouw der Chr. Geref. 
gemeente : hot bouwen van eene kerk op heifundeoNiig 
ul.luar. Iul. hi| don architect .1. I». llogeiidijk, aldaar. 
Aanw. 17 kW, te 12 men. 

Orunh-wourf. bij H. Hopkoiua: liet houwen eener 
nieuwe woniihuizing. 

Maandag, SS Mei. 
I. oHiMhf.n te 11 uivn. d.mr hot dagelijksch bestuur 

vun h.-t waterschap De Overwaard, ton kanton- van \an 
Dam van Noonlelotw: liet afdammen, dooguiaken en 
•hooghouden der luge-boezeinsluizon van de Overwaard, 
iu den Elshout. gemeente Nieuw-Lekkerland. 

«•aea. te 11 uren. in De Drins van Oruujo: lo. do ge-
wo iderhoiidswerken aan de Breede- Watering- he wes
ten- Yei-seke; ïn. het eenjarig onderhoud der sluizen, ge
itouwen enz. 

Amalerdam, te 12 un-n, d.mr burg. en woth.: lo. 
bet vernieuwen en vastmaken van de ophaalbrug no. 315 
over de Bikkorsgracht: 2o. het vernieuwen van de ophaal
brug no. :i2l over do IViiis.-ueilaiidsgr.uht. Inl. hij den 
stadsurchin-ct, raadhuis, kamer no. 101. 

Iiiii.dag, 14 Mei. 
s-llage. te 11 un-n. door het iiiinist. vau marine: de 

levering vun 040 stuks tousteeiien. 
Hijrtre. hi . te I I un-n. door dijkgraaf en hoogheem

raden van bet groot-wa terse hup De Rondo Venen, in bet 
raadhuis: het verhoogen en verzwaren van eenige ge
deelten der tiligkade eu do levering vau zand, koolasch 
en grove puin. 

Zuilen , Ie 2 uron. aan bet bureau vuu den sectie-
iugeiiieiii- M. J. van Duijl: verfwerk 6 perc, voegwerk 5 
|rer.\. hebiuigwerk tl (rerc., siuiswerk .1 porc, witwerk 7 
perc., op do luueii Nijmegen—Arnhem—Deventer, Zutfen— 
Gronau eu Almeloo—Salzborgen. 

Abcoud.- te 2 uivn, door het gemeentebest.: eenige 
votiiieiiwingeii en heisiUdliugeii auu de lllllkshrug. 

Hronkenx . te 2 un-ii. in Hot Hol vuil Holland : de ge
wone onderhoudswerken uau het cal. waterschap Oud-en-
Jong-Bivskeiis. 

Amalerdam, te -I uren, in Do Rinsle IUVIIVV : b 
bouwen van een iiiaiiegogobouw v.mr 74 (warden, koets
huis, voni'gebouw eu verdere werken, op do daarvoor Iro-
sluunde fiindeeriiigeii ajm de Voiidelkade. Inl. bij deu 
ingenieur-iitvhitect A, L. vuu Gendt. 

Watergraarameer (hij Amsterdam», 'savonds 8 ureu. 
iu het Bishthiiis: bet maken vun eene s derij mot be
neden- en 2 bovenwoningen. Iul. hij deu architect J. M. 
Koning, te Wateigi-.iulsuitvr. 

Wariindag. » Met. 
's-Hage, te 11 uren. door het uiinisterie van wuteist. 

enz.: lo. de herstellingen en vernieuwingen aan de Byks-
rivierwerkeu op de lïiven-Maas. mot hot éénjung ouder
houd, iu 4 |r.-n. Raming resp.: fltMOtt, f 12.000, /'«50U. 
/'2S.060; 2o. het verhoogen en verdedigen van den linker
oever vuu de IJortsche Kil, tusschen de kilouieterraaieii 

12» en 127. ""der de g Dubbeldam. Aauw. 21 Mei. 
Ruining /'f18,410; Sir. do herstellingen en vernieuwingen 
uau .Ie ltijk-i ivierwerkeii iu do Nieuwo-Muus, beneden
waarts de lijn op IIHI M. Innen hel Mulleg.u. dwars over 
•lo rivier gaande, do Onde-Miias beneden het Itei-engat, 
het Scheur en do Kartel, met het éénjarig ouderhoud. 
\unvv. 21 M.-i. Kamnig j 14,800. 

ArnNtrrdani. te l ï uren, door den aivhitect .1. ('. van 
Wijk (vuu K-ttterdiiiur. inde S H .eU-it »Koiiheid", Damrak: 
bot ophoogen vuu een terrein ou het Imuwen vuu diverse 
fahrieksgolmuweii hi u do gemeente Oiider-Ainstel. aan 
.1.- Keulsche Vuurt, uuhij Amsterdam. 

Middelburg, to I uur, teu kantore dor gasfabriek: 
pen:. 1, " hei- en fuud.s-i uigswerk.-n v.mr een ga-houder 
met ijzcivn k-i |. vuu 10 M. diameter, b. vergnmtiiig der 
ui.ichiiioku.uer. .-. maken der fiindeeringen voor fa-
brieksmetoi- en ovbuust.-iN. ./ stellen ou inmetselen vuu 
een mouwen -tzmiuketel: — perc. 2. a. het leveren en 
-tollen v.u II gegoteii-.j/oren guslioii.h-rkuip met g.is-
h. iiider. v.m IA M. diameter. hel leveivn eu leggen vun 
rbenstboi/en hulpstukken. 

Vrijdag, 17 Mrl. 
/.wall*, te l ï uren. door hot pr»v. bestuur: lo.de 

herstellingen .LUI de schutsluis in llerbuin Aauw. 18 Mei, 
te 11 un-n; 2o h.-t verbeteren vuu dc kanaaldijken langs 
bet heiiede.ipaud de. Ile.lemsv.uit. in 2 (re.v. Aanw. IU 
M.i . te 11 uren. 

(•ranIngen , te l ï uren, door bot prov. bestuur: het 
i. rnieiivveii der draaibrug, genaamd Niouwohrug. over 
het Aduanlenlie ( lor Leegkerk. Aanw ÏO Mei. te 
V uren 

Vu' i -n . le :{ ui - ii. in tiet Nederlands*h Logoinont: 
de gewoiit! oii.lerhoiit|swerken vun den cal. puld.-i Nienwe-
Neuzen. Aanw. 20 Mei, vun l~:t on 2» Me.. >un 3 -tuien. 

Zaterdag, » Mei. 
IJ/eudljk.' . te l l 1 . uren. dimr hol bestuur van deu 

l'uulinapoldor. iu De Gouden Poort: het Imuwen vun eene 
stii-nen uitwatering-luis en het graven vun eene uit wate
ring-geul. 

Phlllpplnr. te •; uren. in De Goudou Leeuw; de ge
wone onderhoudswerken uau do waterkeeriug van den 
cal. polder Stud-Philippine. Aanw, 21 Mei. van l 10 en 
24 Mei, vun 10 l ï uren. 

Maandag, :I0 Wel. 
• Ilage. ti- 11 ' , un-n. door bet prov. '"'St.: het ver

richten vau eenige werken tot veil rel e ring dor westelijke 
invaart vun de schutsluis te Iknlegraven. Aanw. 24 Mei. 
te 11 ureu. 

Leldt-n, Ie 12 uron. door burg. en weth.: bet loggen 
vau eenige klinker- en kei bestratingen. Iul. hij deu ge-
meouteaivhileot. 

Dinsdag, :il Mei. 
Nlel lendam. to II uren. door burg. en weth.: bet 

Iroiivvcii eener school voor 24(1 kinderen on het leveren 
van schoolaineubleiuout. lnl. hij don architect I. I. van 
Waning, te Rottenlam. Aanw. 10 Mei. te 1 uur. 

Urn Hammel, te :i uren, dimr burg. eu wetb.: hot 
Imuwen eener schiml v.mr 240 kinderen mot eene onder
wijzers wou ing en het leveivn vun -chonlumoiihl.-incnt. 
lnl, bij den aivhitect J. I. Waning, te Botterdam. Aanw. 
IU Mei, te 4 uren. 

Haardplaat, le 4 uren, in de dins'liekeet vun «leu 
H.mtilpbuitjHildei': do gewone onderhoudswerken auu de 
waterkoeling van .hou gmlder. 

Vtaenrvdag , I Juni. 
Oallgennplaal , te II) uren, door burg. en weth.: het 

houwen eener school voor 380 kinderen eu vun eene on
der wijzers woning en het leveren vuu sch.mluineiibloinoiit. 
lnl. hij den architect J. I. van Waning, te Rottenluin. 
Aanw. 10 Mei. te 6 uren. 

'•-Ilage. te 11 uren. d.mr hot ministerie vun waterst. 
euz.: lo. de heistellingen rn vernieuwingen aau do Rijks-
rivieiwerken iu do Nieuwo-Muas, Imveuwaurts de lijn op 
100 M. boven het Mallegat, dwars over de rivier gaande, 
met het éénjarig onderhoud. Aanw. 28 Mei. Baining 
ƒ 1690; to. idem auu idt p den Ikiveii-Kiju en de 
Waal. met het éénjarig ouder boud. in (>erc.-clen. Aanw. 
28 Mei. Raining: pen:. 1. ƒ26,200, pere. ï . / 34.000, 
pare t, ƒ40 .000. 

•-llagr, te 12 uren. door het ministerie vun waterst. 
enz.: lo. het maken van eeuige grondwerken, bestratingen, 
overgH'igs-. ufsluitings- en verdeiv werken, benevens het 
leggen vun sporen en wissels, tot uitbreiding vun hot 
station Zwolle. Aanw. 24 en 26 Mei. te 11 uren. Kaming 
ƒ 226,000; 2IK hot makeu vun geitouwen en andere werken 
op de halte Bessen — Hommel en bet station hestoren. 
Inl. bij den hoofdingenieur te Anihein. Aauw. 24 en 26 
Mei. te 11 uren. Kaming r'42.tJ50. 

Caprllr I N . - B I . I , door burg. en weth.: do levering van 
423 IP grint. 

Vrijdag, a Juni. 
Kalterdam. le 1 uur. dimr burg. eu weth.; het maken 

vuu don boWJUDOUW der zoevischmarkt. Iul. aan het Tim
merhuis. Aauw. 23 Mei, te 11 uren. 

Weenadag. ü Juni. 
's-Hage, tc 12 uivn. door bet ministerie van waterst. 

enz., ten dienste der Stautss[toorvvegeu: lo. hol maken 
van gebouwen an andere werken op de bahe Beamn-
Beminel en het statiou KesU'ren. lnl. hij den hoofdiiigeii. 
te Arnhem. Aanw. 31 Mei en 1 Juni. te 11 uivu. Burning 
ƒ 42.V60: - 2o. het voltooien vun de aanlebu.iu, deu 
iMivoiilmuw. de overgangs- en verdere werken v.mr den 
spoorweg Zaandam -Hoorn. Iul. bij deu eerstaanw. inge
nieur te II •••in. Aanw. 31 Mei en 1 Juni, te 11 uren. 
Raming ƒ1,264.000: — So. het maken vun een gi-deelto 
van do uardehaan tusschen de piketten 46 eu 56 vuu deu 
sjioorweg Dordrecht -Gorincheui. lnl. bij don eerstaanw. 
ingenieur te Gorinchem. Aanw. 31 Mei eu 1 Juni, te 11 
uren. Kam mg ƒ 167,000. 

Maandag, in Juni. 
'a-Mage. te II' t uron, d'tor het ministerie van water

staat ouz., aan het gebouw vun het prov. bestuur: het 
veranderen van 2 gedeelten grintweg in straatweg in don 
weg van Delft naar Maassluis onder Maasland; het ver
anderen als voren vuu een gedeelte ui den weg d.mr het 
Westland onder Loosdiiinen het verbreeden vun een 
gedeelte der klinkerbestraüiig van den Rijksweg tusschen 
VHage ou de hoornbrug. Aanw. 8 Juni. Raming ƒ18.700. 

IIIn-dug. i a Juni. 
Leeuwarden, te 1 uur, door het ministerie vun wa

terstaat enz., aau het gelmuw ran hetprov. bestuuri het 
onderhouden der rijzen beslag- en steenoever werken en 
van de directie- eu arbeiderswoning op Ameland. Aunw. 
8 en 10 Juni. Raming ƒ 13,420. 

Vrijdag. 19 Juni. 
Arnhem, te 12 ureu. door het ministerie vun waterst. 

enz., uau het gelmuw van het pniv. Iiestuur: het aan
leggen vun eene steenglooiing togen hot buitenboloop van 
deu reebtorveerweg te Kuilenburg. Auuw. V en 11 Juui. 
Raming ƒ1600. 

Uloon van Aanbestedingen. 
vv llhelmlnadarp. 4 Mei: de hen* tellings werken, met 

bet éénjarig onderhoud, vun de werken vuu den Wilhel-
mmapolder; gegund tan C. de Wilde Az., te Kattendijke, 
mor ƒ6060. 

Echt . 6 Mei: het bluwen eener school met onderwij
zer-woning; ingek. 0 biljetten, uls: 
J. Iteuten, te Echt, /' 21,310 
W. Vorb.rek.-t. * Isaasbracat, • 10,000 
W. IL l'auh, * Roermond, l 10.̂ 70 
G. II. Matruui. » Maashnicht. - 10,200 
J. l l . übaehs. i Echt, i 16,W8 
II 1). Janssen. • Maasbrucbt. » 16.9'JO 
J, v. d. Borg. » Stampreü, • 16.000 
V. Uudy. i Echt, I 16.U70 
1'. J. I'b'u. h-. » Ni.-i.w-iu.lt i 16.777 
gegund. 

Middelburg. 6 Mei: het houwen van een kantoor voor 
de lirmu G. Alberts Lz. en Co.; ingek. 5 hilj.. als: 

boeiviigr. klaiupst i 
II. V. d. Ree. Middelburg, ƒ2012. /'2880. 
P, Krijger. idem 2473. 2803. 
K. I. Kiiijler. idem 2384 2250. 
('. A. Goethals, idem 282IJ.80 2107.80 
.1. ('. van Miert. idem 1194 1U94. 

- Honrh , 0 Mei: bet vernieuwen vun brug BO, 14 iu 
den zijtak vun den Rdks-grontcti weg le kl. no. 7 : ingek. 
3 hilj., als: 
I'. Ibjnders. u> Vulkemwuard. ƒ 6270 
W. II. Booms i Eindhoven, • 6840 
i i . V. d. Berg, i Heeze. i 5788 

t . ru i i lngr i i , 6 Mei ; hel luukeu vau plank beschoeiing 
mot steenstupeliug enz. lungs het k.ui.nlbo-.nl vuu don 
Kijks-giimteri weg van Gniuiugen naar Delfzijl: ingek. IC 
bilj., als: 
T. Bos, te nudum, ƒ 14,780 
A. Castoor. • Stedum, i 14,200 
.1. I. Sijdses, Farmsuin, •> 14,144 
A. -I. Benninga, » Bedum. i 14.057 
P. Dijkstra. . A'Hiingi-aain, - 13,005 
J. B. trut, » Stedum, • 13,968 
-I. Lubsen. | /indvvolde. I 13,000 
J. vuu Bullion, i Delfzijl. i 13.644 
G, C M. Rottinghuis. • klem i 13.827 
K. Nielaiid. • Wmliuu, i 13.814 
J. Friesou. Groningen. 13.800 
F. Veldmui. * Zeerijp, I 13.68G 
F. Veldkamp. i Bedum. I 13,500 
S. de WH. . Groningen, i 13.497 
IL Nieland. . Warfum. I 13,400 
S. IL Meijes. i Radum, i 13,333 

Middelburg, li Mei: het vei Imuwen eener sluiskiiccbts-
wnning tot hiilp-shi.smcostorsvvoning: iugek. 4 bilj.. als: 
0. Liiidenlrergb. te Weiiieldinge. ƒ 1146 
J. Eleiihaus. ,, Bruinisse, • 1140 
J. M. Luuuuoris', » Huusweert. t 1118 
J. Kruggeiiian. » idem I 1114 

Ulrerhl , 7 Mei: hot bouwen vuu eene hoogere burger
school voor meisjes: hoogste inschr. was Westerhof, te 
Weesp, v.mr y «7.787; minste inschr. W. A. G. Jansen, te 
Utrecht, voce ƒ67.330. 

Tilburg, 7 Mei: de levering van de hemmdigde hulp
stukken, gasbuizen en syphons voor de gemot-ntegasfubriek; 
gegund auu do Snciéte des ('ouduites d'eau, te Luik, 
voor f 13,405.90. 

Hampen, 9 Mei: lo. hol maken vun eene klinkerbe-
strating met tfOttOtri en riool auu de IJselkado: iugek. 
4 hilj., als: 
.1. Weijnholt, te Kampen, f 3640 
W. van Werven, i idem i 3599 
I). Sul. .. nl. in • 3098 
D. Zwunepol. • idem 

2o. Ie perc. a. bot leveren van 17,500 Belg. (Juenastkoieii: 
Kloos en Van Limburgh. te Rotterdam, voor f 3010, 

b. het leggen vuu 17.500 Belgische yueuustkeien; inge
komen 3 bilj., uls: 
D. Sul, te Kampen, ƒ 249. 
'I', W. Boute, i Amersfiwrt. . 236.25 
T. I'osthouwer. i Dutten, .» 209.60 

2e perc. bet. leveren vun 60,000 gele Qoudsche I . M -
kliiikertjos: A. Moijnlietl' Fz., tc Nieuwork.-rk. ü ƒ 7.87 
(ter 1000; alle peiv. aau de minste inschr. gegund. 

i ; ran Ingen . 9 Mei: het maken eu leveren van 180 M. 
lengte riool en 5 zinkputten vuu Portluuil-cein.-iitsteeii; 
minste inschr. wus K, Swittert, aldaar, voor ƒ1346, 

Amnterdam. 9 Hei: het leveren aau de gemeente van 
hurdsteeiiwerk : iugek, 4 bilj., ul*: 

trottoirband kolkroostorsteetien 
par M, per stuk. 

Krom en Co.. Amstenlam. /'3.20 / 2.65 
A. Singels Az.. Donirerht, ' 2.72 8.24 
L. Godin en Co., Luik. 2.49 3.99 
l l . J. Bosman. Rotterdam, 2.44 

Ueldrap, 9 Mei: het bouwen van it-ii gasthuis, onder 
In-heer vun deu Imuwknndige L. van Gaaf: ingekomen 3 
bilj., als: 
M. ilezeiuuns, te Eindhoven. J 12,999.50 
I'. i l Verstemen, • Oistorwijk, i 12,894. 
A. vau Gual, » Geldrop, • 9.869. 

He uk u u i . 9 Mei: het inukeii vuu eent- houten brug 
mot bij behoorende grondwerken; ingek. 3 hilj.. als s 
A. G. Nagelvooit, te Rossum, ƒ 2935 
II. A. J. Popping, - Wageningen. » 1398 
B. SclwenaTdW, , lift . i 1237 
gegund. 

• M , 10 Mei: hot bouwen eener bergplaats met levering 
•Ier materialen, ouder beheer vun deu bouwkundige R. 
Hendriks; ingek. 6 hilj., uls; 
G. Verhoeven, te Oss, ƒ 8860 
J. Verknijlon Jr., i idem i 7988 
F. van Dmtber, i idem » 7725 
F. Wugoiiiukers, » idem « 7724 
G. Hoos, i Oijen. i 7160 
(i. van father Hz.. • Oss, » 7098 

Utrecht , 10 Mei: het maken van een halteKebouw en 
eenige rerdere werken ten behoeve van de halte Heloni 
veen; ingek. 6 bilj., als: 
J. Laudy, te Sittard, • 8430 
Th. Janssen, * Sevenum. » 8400 
L van Gual, • Geldrop, ƒ 8389 
J. Hillen, • Grave, 8300 
J. W. v. d. Dutten, • Helmond, * 8290 

Maastricht, 10 Mei: bet bouwen vuu 29 arbeiders
woningen; minste Inschr. waren Lirapens en Schenk, voor 
ƒ 29.934. 

Wantfoori 11 Mei: hot vernieuwen vun 850 M. klin
kt -r bestrut ing: gegund aan II. de Goederen, te Liuscboten, 
v.mr ƒ1889. 

Arhel, 11 Mei: het afbreken der bestaande en weder
opbouwen eener nieuwe school en onderwijzerswoeing; 
gegund aan F. Stivellaud. te Sliedrecht. voor ƒ 16,373. 

'a-Hage, 11 Mei: lo. de werkeu tot voortzetting van 
dor verbetering der Boven-Maas, onder de gemeenten 
Wessom en Maasbrucht; ingek. 6 bilj., uls: 
J. Hillen. tc Grave, ƒ 9750 
II. Peniot, » Greveiibicht. • 9600 
M. Geurts, « Maasbrucht, i 9100 
G. H. H. W -ene, - Weeaam, i 8769 
G. Straatman, i Lmne, i 8660 
I'. II. Creemers. i Muasbracbt, i 7990 

2o. bel maken vun ï dwarskribben onder de gemeente 
Dimrweerth, lungs den linkeroever vun den Neder-Kijn ; 
ingek. 4 hilj., als: 
J. II. van Hezewijk, te Lobith, ƒ 4339 
F. E. Terwindt, .. I'annerdoii, i 4300 
.1. II. Hoyinck, • idem i 4048 
G. J. Mol, • Kuilenburg. i 3873 

So, het wegniimen vun een in dc Wiud gezonken vuur
tuig; iugek. 3 hilj.. uls: 
.1. Meijer. te Nijmegen. ƒ 3646 
H. vun Schaagon, « Zwijndrecht, * 2300 
A. Jan twen. i Tiel, « 1730 

4o. de levering aan de Staatsspoorwegen vuu stalen 
spoorstaven uiet ijzen-u eindverbindingen, in ï peivceloii: 
porc. 1 ingek. 3 hilj., als: 
Hoorder Bergwerk*- und Hüttenverem, te 

Boeide, ƒ «30.500 
Bochumer Vetvin fiir Bergbau uud Güssstahl-

fubricutioii, te Itochiuu, • 588.600 
Bolckow Vuughun en O). Ld., te Middleabm', | 538,968 

perc. 2 ingek 5 biljetten, als: 
A. Ie Boy, U- Molenbeek-St-Jean, ƒ 17,550. 
Morn-Hi eu Lu'l'orte, te Amstenlam, • 17,486. 
W, Boven en Zn., te Rottenluin. • 17,376.00 
K. S. Stokvis, idem, „ 17,874.20 
SiHiété anonviiio des purges d'Acoz, te Acoz, n 16,405. 

Arnhem ,12 Mei: lo. het vernieuwen van eenige wer
ken aan dc openbare (Nirapen; ingek. 3 bilj.. als: 
J. G. BruOS, te Arnhem, ƒ 338 
H H. Welling. i idem » 217 
J. Trawtig. i idem > 215 
gegund. 

ïo. het bouwen van eeu bulpbureaii van politie met 
brandspuit huisje iu Klureudal: ingek. 8 bilj., als: 
II. Heuvels, te Arnhem, ƒ 6687 
II v. d. Baad, i idem i 6269 
G. J. Lucassen. * idem • 5798 
H. Bolder, i idem • 6563 
Th. Eibers, i idem » 6500 
N. W. van Duulen. * idem 5494 
M. Janssen. .. idom 5468 
W. A. R. Kok, . idem i 5211 
de gunning in beruud gehouden. 

3o. het leveren en leggen vun cementen riolen en het 
verbeteren der afwatering van het Courier: ingekomen 
fl hilj., uls: 
11. Heuvels, Arnhem, ƒ 5888 
II, v. d. Sand. • idem • 6734 
A. W. Lcnsttw en 

G. II. v. d. Heijden. i idem i 4920 
M. Janssen, i idem • 4659 
J. II. v. d. Ven. i idem ., i ï95 
G. II. A. Filters. i idem i 4241 
gegund. 
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VrTvols iltr IteridiHii en Me.! r n. 
B I N N E N L A N D 

A m s t e r d a m . Dc Maatschappij .'ring 
der Houwkunst /al de jtiui-lijkschc ver
gadering houden in het lokaal van schap 
«Natura Art is Magis tm" , op V . '. lei en 
ilen volgenden dag, des morgen II i M I , de 
L'ewoni' bijeenkomst. Wij vestig- , • aan
dacht, daar de vergadering en I , *i - tu den 
oproepingsbrief op 25 en 2'i Me . -erd en 
daarin, uil leefde MUI den Hein**! .. . . . alsnu 
verandering gebracht is. De UT 1 de ver
gadering luidt als volgt: 

1. Opening der vergadering. 
2. Verslag van het Bestuur. 
3 . Verslag van den Penningi 
4. Rapport der Commissie ' ./ien der 

Rekening en Verantwoording ovei -pen .jaar. 
5. Mededeeling dei roiiehlBli'ii ... Rap|Hirt 

van beoordeelaars der prijsvragen. 
6. l ' i l re ikiug der bekroningen. 
7. Behandeling van de begrooting voor het vol

gende jaar. 
8. Bepaling van de plaats der Septemlier-verga

dering. 
9. Beaprnking vau ingekocnen vooratellen. 

10. Discussie ovei vragen of voorstellen door het 
Bestuur of de leden op de vergadering gedaan, en 
• lie tot geen stemming uuu leiding geven. 

1!. Sluiting der vergadering. 

V l i s s i n g e n . De Gemeenteraad heelt een voor
stel ontvangen van den directeur van 's Rijk-- niuseiiui 
van oudheden lo VGrevenbage, om een achttal der 
1 lekende zilveren voorwerpen, die np de tentoonstel
ling in " A r t i et Amicitiae" te Amsterdam ziju ge
weest , in eigendom aan liet Kijk uf le staan voor 
genoemd Museum, tegeneen vergoeding van / 18000, 
en de vijf overige vi tor werpen (afkomstig van gilden j 
in bruikleen tc geven. Daar de laatst gehouden 
vergadei ing slecht Invet was, werd besloten, tie lie-
handeling dezer zaak tut een volgende bijeenkomst 

te verdagen. 
H o o r n . Iu ISHJ eindigt de concessie, verleend 

aan de Nederlandsche i iasvprliehting- en Ver warm ings-
maatschappij. Die Maatschappij beeft thans verlen
ging van het contract aangevraagd niet 2 " jaren en 
daarbij tevens gunstiger conditiën toegezegd. De 
gasprijs /<>u van IB op II cents per M s gebracht 
worden en de kosleu der straatverlichting (ƒ 4000) 
met ' i t i pCt. worden verminderd. De Gemeenteraad 
van Hoorn heeft hei voorstel echter niet aangenomen 
en zal tie gasverlichting vonr tekening der gemeente 

nemen. 

Correspondentie. 
Plaatsruimte belet de opname van eenige stukken. 

Advertentiën. 
De op 20 Met a. s. door Burgemeester en Wet

houders van heiden aangekondigde aanbesteding van 
het leggen van eenige Klinker en Kei

bestratingen 

is UITGESTELD tot op 30 Mei e, i 

Aanbesteding. 
De Xaaniliiozr Vennootschap tot exploitatie ran 

,tt Hu)!.,,,,(••<•),, Manége te AMSTMIDAM /.al op 
Dinsdag 24 Mei 1881. 'a middags te 3 uur, in 
bet Kofiiehuis ide Roode Lreuo" aanbesteden: 

Het opbouwen van een Manégegebouw 
met Stalling voor 74 paarden. Koets
huis, Voorgebouw en verdere wer
ken , op de daarvoor bestaande fun
deeringen aan de Vondelkade te Am
sterdam . met de leverantie van alle 
Materialen en Arbeidsloonen. 

Het Bestek met 5 daarbij behoorende Teekenin
gen is ad / 4 per stel te bek oenen ter Stoomdruk
kerij van R O E L O F E Z E N & I l i i B N K K , op den N . Z. 
Voorburgwal 187. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect A. I.. 
V A N G E N D T . 

B. HUISBOEK, te Arnliein. 
IS t t f t . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r W n l e r -

l i A N - l i i N t r i i m e n t e n . 
l « » J ! l H o o g - l e o n d e r H e h e l d l t i K v o o r U a -

l e r p u M - e n H o e k u i e e l - l i i H t r o u i e n l e n . 
Voorts: EQCERRE8, I I A K E N S . H E E T K E T T I N -

U E S , 1 'ASSEKIHMIZEX, en*, enz. 

i * s 
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 

t S , i W A A L V O R M E N D R I E L I N G . S- » 
o ( G E V E L S T E E N ] f* % 
wonlen lol inimirreereiide ].i-i|zeji grinnakt iiiiu dr 

Steenfabriek van 

.1. i i i i . l i l l l P a . , D o c k i i m 

I PARKETVLOEREN, 
V I L L E R 0 V t B O C H . M E T T L A C K 

8 BOCH F r è r e t . M A U B E U G E 
r HUNTON. H 0 L L I N S t. C".. S T 0 K E 

bij tit Verleen.u'.iuV'r. en llqM.tliouder.. 
*/ D E L I N T A C " . , Ilaiïngvliel 7, Rotterdam. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E R O G I E R 28. 

L U I K . 
K i i ; uirs en i.\|ilüitaiiu»i van H A R D S T E E N - en 

u n K K U h S l i l H I K V E N . 

D E O P M K K K E R — Z a t e r d a g 14 Mei 1881 . 

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 . 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond te Am he m met Mtlploma ten Grand. 

APPELBLOESEM , KOOUE. HELE. BLAUWE, HAKDOBAUWK en oiti.iZE KLEUKKN HOI IDENDE METSELSTEENEN. PRO-
FILSTKENEN in alle geweusohte 1'lfOI'l EI.KX. I'AKKKTVLOEUEN , RIOLEN, BUIZEN, enz. 

Vervaardigt nlle en/, gewoonlijk van .teen wonlen aangewend, • t l V M T -artikelen welke l.ij ilen bouw van llui/.en. Kerke 
Z A t D S T E K * en ook in IMIIII I. * % O - C K Ï I ICVI 

Groothandel in le qunliteit. l'Oli'l'LA Nl >-l'EMENT merk . S T K I I N " van ' 1 ' c i nTrKi i . Ghuwm ii C * . te Ststtfct; K x i O H T , B E V A N & S T U K O K S enz. 

Openbare Aanbesteding. 
HUIUiE.MEESTEII KN W E T H O I i l l K K S der ijf-

•nte AMSTERDAM zullen op Maandag 23 
Mei 1881, i . ' 1-2 mvn des middag., ii i open-
hear en llij enkele inschrijving doen aanbesteden: 

a, Het vernieuwen en vastmaken van 
de Ophaalbrug N». 315, over de Bic-
kersgracht •. 

h. Het vernieuwen van de Ophaalbrug 
N". 321. over de Prinsen Eilands
gracht 

De voorwaarden dezer Anniiestediii", zijn ni l- lni-
tend te verkrijgen ter Ornkkeiij iler IJnnieente legen 
betaling .an flK2ö. 

NIUIITI' inlii'lilingen kiimii'li verkregen wurtlen ten 
Kantore van ilen Stads-Architeel >>|> in't Raadhuis. 
Kamer Xe. 1 0 1 , iles ochtends van 10—12 uur. 

Ruraeweettet " l i Welt/ouder* eoornutond. 
Amsterdam, V A N T I K M I O V K N . 

7 Mei 18K1. De Scerelaris, 
DE X E U K V I I . l . E . 

OPENBARE 
A A N B E S T E D I N G . 

H U R O E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S van HdT-
TKltltAM /ijn vouineuietis op Ynjitttg den il Jan Ij 

1 8 8 1 , dra namiddag" ten 1 ure, te» Raadhuiaeal
daar aan te beeteden: 

Het maken van den Bovenbouw der 
Zeevischmarkt; 

alles nader omschreven iu bet U-slck en de voor-
waarden met de teekeningen die , op de gewone 
dagen en ureu, ler living liggen op de Vtoatsffijl.f 
Secretarie en hel Stad* Tiunoertnii* te Hotter-
dooi. cu na den IN Mei a. «. voor deu prijs van 
/ 1 . 5 0 verkrijgbaar /ijn bij Wed. I'. V A N VVAES-
HEItOE en Z O O N , iloekdrukkets iu den Houttuin 
n". T i l , alwaar tevens exemplaren van deu bij voor
meld In-stek behoorenden Oewigtstaal worden gele
verd voor f - .35 . • 

Nadere iulirhtingeti /ijn le bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De tuin wijzing in loco /a l plaats heb
ben op Maandag den 2'.i Hei 1N81 . des voormid-
dags 11 ure. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

A M S T E R D A M 
Beltweg .1°. 9. 

li If IJ III II LI 
Naiiiiirl. \ v | i h ; i l i vau: 

Y.4L HE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D 

lin-otiipriiiirfnlr As|iliiill\\(-!£i-n eu ililn llorschvliiiwii. 
Wi-rkrn in \s|ilialt-Miistiek voor Trottoirs, Sknlii i ï- l l i i iks. Hout vloeren, Kelders, 
kolf- cn hi-ïi-lliiiiii-n. Winkel- en Miiaizijinlormi. Gangen, Veranda's, llni".- en 

Diiklii'ilekkiiiïi'ii. IJetoii-liindeeriiiïen, stiilli-n enz. enz. en/.. 

Zliiilrlijk. Vochtwerend, Oiiiloonliiniïbaiir. Geraaswrreii. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen 

au het Kantoor der Inbrak, Behang 'A, Am*t< 
elieve men rich te adreaeei 

l>c Directeur, 
W. PATON WALSH. 

FABRIEK DE H l l l i W l l S C I I E IJSSEL 
Clvlel-lngenleurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst iniigelijkeii tijd alle snuiten van B t o o m b a g g e r m o l e n i in hunt- of 
ijzeminstrnrtie. volgens eigen 8y.teeln, gesehikt vote- elke diepte pl.reiigst van löll tot '2000 XP per 
werkdag. en verder Stoomwerktuigen , Ketels , Dri j fwerken . Locomobielen . Heimachine» . 
•teen- en Tegel vormmachine. . IJzeren K a p - en Brugcon.tructlën enz. 

Aann emers-Iaterialen 
t e K O O P . 

4 Heimachines. 8yataam HORR1SSON met ol 
tonder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines roar Hui l . stelling. 
1 Stoomtraamolen met breker. 
1 Drijvend atoomgemaal, gevende p. m. Sfi 

M n water per ininuiii (.( a 4 M . hoog oproerende), 
Kalkloodsen 
Ankers. Kettingen. Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, eJemede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden. te bevragen bij 

L J . van den S T E E N H O V E N . & Co. 
Aanneineis, Handelskade, 

tdntatardam. 

^Vl^ '<>i i ioon D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S W I I A C ' E . Tt HKiMES. HllHIJk. 
Z I L V E R E N M K h A l 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 le bevragen bij 

J. .1. S A N D , Wijnhaven " l i liotterdam, alwaar Ook 
rerkrijgbaar: Veracfaillende aoorten van goedkoope 
T E Q E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sititeguemines), 

ti K V Ii A A li II 
80,000 stuks Gres Keyen, 

ffruol I O b i j 16 c.Tl. 
Aanbiedingen uiet opgaat' van prijs en tijd van 

levering fraveu voor den wal ol waggon te Dor-
drecht, worden vóór den 2'» Mei 1881 bgewachl 
aan het Bureau der Ijeiiieentewerken le Dordreeht, 
alwaar tevens de monsters der le leveren keijen ler 
lie/ii 'hligiug liggen. 

De Notaris W'. t'. U H T L I N O K te Nijmegen, 
/ . i l Woensdagen 18 Mei en I lunij 1 8 8 1 . 'savonds 
om 5 nur , bij tien kastelein Th . K L E U N E N te 
Beuniniieii , 

verkoopen: 
O N D E R B E U N I N G E N . 

1. Ken stuk B O U W L A N D , gelegen uan de 
Reekache Straat, in tie nabijheid van het 
dorp, »de llosterd'' genaamd, katl. Sectie 
B. No. 160, groot 2.35.60 11.A., te veilen 
iu li perceelen. 

2. Een "luk B O U W L A N D , gelag mast het 
vorige, »de Kajiei-en" genaamd, katl. Sectie 
B. No. 153 , groot 3.70.70 I I .A. , te veilen 
in 4 perc. <>n in massa. 

3. Een stuk B O U W L A N D , gelegen iu de Hoe
ven , "het Voorste Bosch" genaamd, katl. 
Sectie No. -Jtl, groot -1.18.00 II A. 

In pacht bij 1), N . J A N S S E N en iu eigen 
gebruik tc aanvaarden itoppeibloot 1 8 8 1 , 
met genot van hel hult'gevvas. 

O N D E R E W I J K . 
4. Eeu pet ceel W E I L A N D , gelegen uan den 

Ooijdaiu, -de Kieskamp" genaamd, kad. See-
tie B. No. 2 » , groot A.i'A.M. H . A . , laatst 
in pacht als boven en te aanvaarden dadelijk. 

fietalilig dei- koojisjieuiiiligcii I Augustus I . S N I . 

BALLAST. 
Zeer billijk le koop 

een nieuwe zwart- ijzeren dragnenr, 
gi'srliikt zoor 9 M . .Ii.'i.1... 

Te bevragen liij D E . M i X i i l l & C " . . ie Oudmnltr. 

Moztiik Tegels voor Moeren 
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 . C O R N -
H O B S , W A R A N D A ' S , eni . , alntade B E U . E E D D I O 
van K U R E N . T E G E L S «oor 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 u n M a » & <". 
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, 
F i r m a A N T . 1 ) 1 0 W I L D , 

Si'/ieejimahershareu .V". ti'J en Jujjrrntraat .V". öfi. 

R O T T E R D A M . 

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

de §Molland*che 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 l.'ki-nde typen 

en reparation aan liestnande K E T E L S worden in 
den kortst iimgelijken lijd geleverd en uitgevoerd. 

AT É T ) 3 R A A T, 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudschc Singel 118. Generaal-Agenl voor 
Xettcrlamt eu Indie van tie zoo gunstig bekende 

PORTI.AND-CEMENT, 
uit de fabriek van .Ie Heeren .I0SSON & HE E A N G L E . 
Lijsten van den l'itslag der Beproevingen, genomen 
door t|e Maatschappij van Bouwkunst Ie Rotterdam, 
worden op aanvraag liiuico toegezonden. 

SjpeolAlltelt 
V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
eo andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Archi tec ten , Landmete r s , 
ï e e i e n a a r s , enz. 

PEILSCHALEN, 
BAKEN, ent, 

W E E G W E R K T U I G E N . 
Hij P. GOUDA QUINT, le Arnhem, li «henen de t w e e d e aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwst i j l en 
IN PR 

Hoofilti|tlperken der Architectuur, 
1)0011 

r : i 4 . 1 : 1 . <.i < . i : i . . 
ilooglreraar voor de liaan-kunst aan de Polt/teehninche Sehoal, le Helft. 

Met omstreek! T O O in den t»kst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
T w r e i l r , v<>el v i- r i n i - r r i l «• r i l « - I - I I l> i,j ti'«" w « - r k I i l r u k . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a ƒ 1.76. 
Üttlrukt bij li. W. van dei Wiel & ü". tc Arnlien,. 

Zestiende Jaargang. N'. 21. Zaterdag 21 Mei 1881. 

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 ülniii-ii'iiiF ut bedraagt roef het liiuucnlaud ƒ l.05 per S maantleit uf 
wel b|j vooruitbetaliiif.' zes gulden per jaar, Afcouilcrlykc noimneni bij roor-
aitbestelliog 15 eent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te1 ^ïnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën vau 1-5 ngell ƒ 1 . — , daarboven 20 ceot voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 eeut roor een bewijs nommer. Advertentiën voor het bui
tenland 25 cent per regel. 

KRUISING V A N K A N A L E N M E T R I V I E R E N . 

Dc afmetingen van een kanaal profiel worden be
paald naar de drukte van het verkeer en de grootte 
der schepen. lle hoogte van het kanaalpeil, of de 
standvastige waterstand op het kanaal, wordt be-
heersclit door tie waterbelangen der aangelegen gron
den , en dc bodemsdiepte van het kanaal regelt zich 
daarnaar in verband met den diepgang der vaartuigen. 

Het geval kan ziel) bij de kruising vuu den ka-
naalweg met eene rivier voordoen, dat ile laatste 
minder bevaarbare diepte heeft dan voor de kanaal-
vaart als noodzakelijk is aangenomen. Om dit te
kort in de rivierdiepte aau te vullen, staan twee 
wegen voor tie kunst open ; en we l : 

l o . het doen lijzen van den waterspiegel op de 
rivier, of 

2o. het dieper leggen van tien rivierbodem. 
Het eertte doel wordt bereikt tloor het bouwen 

van een sluw in tie rivier, benedenstrooms van de 
kruisinglijn. Hoor de werking van den stuw zal tie 
gewone afstiootuing van het rivierwater over de 
volle breed tt; wonlen belemmerd, en het water — 
onmachtig om tic oor/aak dier belemmering op te 
ruimen — zal zich vóór den stuw ophoopen, cn 
elders vrijer uitweg zoeken Van tetzijde beperkt 
door de rivieroevers, van onder tloor hel stuwvlak, 
zal voor het water geen andere uitweg blijven dan 
naar omhoog, waardoor rijzing van den waterspiegel 
wordt teweeggebracht. 

Die rijzing van den waterspiegel regelt zich naar 
de grootte eu den vorm van het stuwend vlak, het 
rivieiproflel boven stroome van den stuw, en de eind-
snelheid, waarmede bet aanatieomend rivierwater de 
stuvvplaats bereikt, llij dit middel tot verkrijging 
van de verlangde rivierdiepte in den kanaalweg, 
blijft de bodem constant; de aanvulling van het te
kort in de vanrdiepte wordt dus alleen verkregen 
naar omboog. Bij de bepaling van de grootte van 
het stuwvlak moet de behoefte bij eeu gewonen la
gen rivierstand geraadpleegd worden. 

Men zij indachtig, dat er voor de vaardiepte in 
onze kanalen, waar tie binnenschepen van de grootste 
afmetingen zich veilig en vri j , zelfs bij druk verkeer, 
moeten kunnen bewegen, ruimere eischen moeten 
gesteld worden tlau die, waaraan wij totnutoc ge
woon ziju. 

Hoewel bij tie bepaling van het bedoelde kruispunt 
der kanalen met den toestand van de betrokken 
rivier rekening wordt gehouden, zou het evenwel in 
een meer bijzonder geval kunnen fCOfkotnen, dat 
er moer gelet moest wonlen op de belangen van het 
kanaal dan wel op tie richting, de plaats van aan
leg en dcrgelijkeii van de kruising. Waar de na
tuurlijke gesteldheid van de rivierruimte niet geeft 
wat men noodig heeft, moet dit door de kunst wor
den iiangevultl. Is de vaardiepte op het karaal 3 
W. en tlie iu de kruisinglijn op de rivier hoogstens 
S M - . dan moet het ellect van den stuw den water
spiegel der rivier 1 M . doen rijzen , waardoor tie vei
ligheid vau de wuterkeeringen langs de rivier op die 
plaats evetizooveel verminderd wonlt. 

Hetzelfde atuwvlak, dal bij gewoon lagen rivierstand 
1 M . rijzing veroorzaakt, zal bij een hoogeren rivier
stand meer dan 1 M . den waterspiegel verhoogen, 
wijl dan de tegengehouden massa grooter is. Ken 
deel daarvan oefent geen invloed uit, daar het pro
fiel der rivier bij het rijzen van den waterstand ver
ruimt, en ook tie stroomversnelling, die door de ver
hooging ontstaat, werkt, ten goede mede Het bezwaar 
voor de veiligheid der wuterkeeringen, aau de wer
king van een stuw verbonden, bestaat zoowel bij 
open rivier, als wanneer er ijs in 't water is ; om 
te voorkomen dat tlit bezwaar, bij boogtre rivierstan
den , het inundatie-gevaar vervroegt, moeten de dij
ken verhocgd, of wel de breedte van het winterbed 
moet vergroot wonlen. Ook de stuw zou beweegbaar 
kunnen zijn ingericht, om het ellect daarvan uaar 
verkiezing en in verband met tic behoefte te kun
nen wijzigen uf te doen ophouden. — Het kleinere 
bezwaar voor tie uitwatering der bovenstrooms gelegen 
polderlanden blijft bestaan, dat de waterspiegel steeds 
minstens 1 M. wordt verhoogd. 

Het vermeerderen van de vaardiepte op de rivier 
door het lager leggen van haar bodem, kan op de 
technisch eenvoudige wijze door uitbaggei ing worden 
bereikt; dit middel is in lioofdzaak juist het tegen
overgestelde van het vorige. Door den stuw ver
krijgt men hel ontbrekende, bij constanten bodem, 
in de hoogte; en door uitbaggering, bij coiislanten 
waterspiegel, inde laagte. Met bezwaar voor dewa-
terkeeringen, waarop bij den stuw gewezen wenl, be
staat hier niet; maar wel een andere moeilijkheid in de 
uitvoering, ook voor de toekomst. Dit bezwaar laat 
zich verklaren door de omstandigheid, dat de rivier
bodem!, in ons land meestal uit beweeglijke stollen 
bestaan en het tloorstrooinend water mechanische 
ingrediënten bevat, die zich daarvan afzondereu cn 
ncdcrslaan, zoodra dc stroomsnelheid te zwak is , 
om ze verder te vervoeren. Hierdoor ontstaan de 
uiteen tonende diepten op de rivieren. 

Zoodra eene kunstmatige uitdieping verricht wordt, 
ontstaat op die plaats eene gesclükte ruimte tot ber

ging van de vaste stoffen, die zich stroomopwaarts 
op tien rivierbodem bewegen; tijdens dc uitvoering 
van het haggerwerk zal het reeds blijken, dat eene 
voortdurende eu krachtige uitbaggering met een 
gciykiüdigen en ruimemn aanvoer van nieuwe tttof-
fen samengaat. Wonlt het haggerwerk met kracht 
eu bij lagen rivierstand, alzoo bij zwakken stroom 
ondernomen, dau zal tic kunst de overwinning op 
de natuur behalen, omdat de aanvoer minder is tlau 

dc gebaggerde nuaaa; teodra de stroom door hoo
ger opperwater versnelt, zal de rivierbodem liet ver
broken evenwicht in de vortnlijii onmiddellijk her
stellen tloor de stroomopwaarts voorhanden hoogten 
te slechten en daarmede tie laagten weder te vullen. 

Zulk eeu strijd is ongelijk en kan door de kunst 
moeilijk volgehouden wonlen; hij zou te groote 
financieele oflers eischen iu vergelijking van het we
zenlijk succes. Bovendien zou men op tie diepte van 
de vaargeul niet kunnen vertrouwen, en de uitvoe
ring der baggerwerken zou hinderlijk zijn voor den 
on gestoorden eu veiligen doortocht der vaartuigen. 

Een ander middel dan tie heide hiervorrn afzon
derlijk behandelden, bestaat in het verdiepen van 
den rivierbodem, door den invloed van kunstwerken 
aan de oevers, waardoor de breedte der rivier in 
de lijn van kruising en over eenigen afstand bene
denstrooms li.-p.-ikt wordt. Ann tie verkleining van 
het stroomprofiel dor rivier moet door meerdere 
diepte wonlen tegemoet gekomen, en tlezc wonlt 
door de uitschurende werking der stroomversnelling 
op den bodem verkregen. 

Als zoodanig woidt met tlit middel hetzelfde doel 
bereikt, dat door baggeren verkregen wordt; de in
vloed zat zich zoo spoedig niet doen gevoelen en er 
zal zich il.wil-ij eene onbeduidende verhooging vau 
den waterspiegel voordoen, die afhankelijk is van 
tie gemakkelijkheid, waarmede tie uitschuring ge-
schiedt. Wordt de kanaalovergang bepaald op een 
riviervak, waar tie stroouibreedte nog op nonuali-
sceriug wacht, dan dient dit met dc kanaal werken 
in de rivier samen te gaan. 

Is de bodem klei- of veenachtig, dan zou de 
stroomversnelling, door eene geringe beperking tier r i 
vierbreedte, waarschijnlijk onvoldoende blijken; terwijl 
eene vooitzctting der versmalling, om nader aan te 
Iuilen gevolgen bij ijsgang, moet ontraden wonlen. 
Het is tlus wel zaak, zich in de eerste plaats te 
vergewissen van de geaardheid van den rivierbodem, 
daar de oorzaak van de weinige diepte, die aan
wezig is en blijven zou, meer gelegen is iu te groote 
stabiliteit vau den liodein, dan wel in een te zwak
ken stroom. In dit geval zou alleen door uitbag
gering eeu toestand verkregen kunnen worden, die 
voldoende en tevens blijvend is. 

Neemt men echter aan, wal ook meer in onze 
vooronderstelling l igt , dat dc kruising plaats beeft 
op een riviervak, waar iu gewone tijden het vloed
getij geen invloeit heelL, en dc !>odem van /.in lc-
rigen aan) is, zoodat de diepte iu uiterst gevoelig 
verband staat met de stroomsnelheid, dun stellen 
wij ons voor, de noodige vaardiepte op de rivier in 
ile kruisinglijn totstand te brengen en een open 
knnaahuond te behouden, door toepassing van kunst
middelen op onderstaande schets aangeduid. 
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De koppen der dwarskribben A en B liggen in de 
vastgestelde normaallijn eu reiken met de kruin tot 
Ü.4Ü M . + M R . (middelbare waterstand op het be
trokken riviervak), terwijl de kruin aan den wortel 
der krib 0.20 fcf, hooger of 0.00 M . +• MR. ligt. 

Deze bepaling, om nan de kruin der krib oever-
waarts eene rijzende hoogte te geven , is geheel wille
keurig. Past men daarop steeds een vasten coefficient per 
11' toe, onverschillig of deze al dan niet op andere 

eischen of gegevens berust, dan geeft dit in de prac
tijk eenigen wanklank, en wel met name Op die 
pkAtsen, waar de kribben eene groote lengte hebben, 
en de uiterwaarden lager liggen dan de kruin der 
Ju.TstnitenrIe krib. Bij rivierstanden hooger dan den 
oever, zal het water dan steeds achter de krib om 
over de waard stroomen, en dit is eene negatieve 
werking zoowel voor waard- als rivieroelang. Men 
zou tie krib over de waard kunnen doortrekken tot 
tie plaats, waarvan tie hoogteligging met de kruin 
overeenkomt, maar dit is slechts zelden in practijk 
tc brengen. 

Wonlt de kriiinlijn bepaald door de rechte lijn , 
die tien kop met de oeverhoogte verecnigt, dan /ou 
die helling, bij kleine kriblengtcu en hooge oevers, 
een even dwaas figuur maken, waarvan geene re
den van nut bestaat. De vaste helling van O.'Jll M . 
voor iedere kribtengte dient alleen om een beter aan
zicht aan het geheel te verschaliën, op gelijke wijze 
als dit door bet geven van tonrond te over tie kruiiis-
breetlte verkregen wordt. Een waterpas kruinvlak 
toch geeft voor het oog allicht aan de lengte eene 
oeverwaarts-iluikende-, en aan de breedte eene con
cave- vorinl ijn. 

De stroom zal ongeveer tie richtingen volgen, op 
de schets aangewezen. Maakt men aan de andere 
zijde van den kanaalmond bij ti* een krib, die even
als D, haaks op de normaallijn en met den kop 
juist daaraan reikt, dan zou tie kanaalmond stel lig 
en geregeld rerondlepen, evenals de vlakte tusschen 
dc kribben /I en D. Geeft men echter aan bedoelde 
krib uit C 1 eene grootere lengte, zoodat de kop 
voorbij de normaallijn reikt , dan zal de kans voor 
die verondieping verminderen, en wel tot zekere 
grens, naarmate tie kop van de laats [gemelde krib 
vertier buiten de normaallijn reikt. 

Evenwel zal achter tic binnenste stroomlijn, op 
de plaats bij i / t tot zekere mate verondieping plaats 
vinden, bij eene ligging der krib loodrecht op- of 
ander scberperen hoek tegen den nor-maalstroom in. 
Was er vóór of bij de gewone normaliseeringdcr r i -
vici raadt eene voldoende vaardiepte in de kruisinglijn 
aanwezig, tlnn nog zou tlit vooruitbrengen van de 
kr ib , die benedenstrooms den havenmond begrenst, 
tot buiten de stroomlijn , the langs A en D richt, 
looal niet het eenige middel zijn om verzanding 
van den havenmond geheel te voorkomen, dan toch 
wel een krachtige factor, die daartoe medewerkt. 

Teneinde verdieping te brengen in den rivierbo
dem en te beletten, dat de met het rivierwater me
degevoerde stollen zich in den kanaalmond neerzet
ten, zouden wij van deu oever bij C* af de krib 
willen uitbrengen in schuine richting stroomafwaarts 
(deze schuinte te be|ialen naar de wijdte van den 
kanaalmond aldaar en den afstand van C* hit de 
normaallijn) tot C in tie normaallijn , en vandaar 
loodrecht op tieze laatste rivierwaarts, tot zoover 
als de behoefte aan vaardiepte in de kruisinglijn 
noodzakelijk maakt. 

Dit laatste zou moeten blijken uit waarnemingen 
bij de uitvoering, tiaar juist-hecijferende formules 
voor tlit doel ons onbekend zijn, cn 't uit dien hoof
de raadzaam wezen hij tien aanleg van het kanaal, om 
aan tie rivier het eerst te beginnen, opdat, in den 
tijd vóór de exploitatie van het kanaal, hier de in 
't algemeen zoo onrnisbaie empirische kennis ver
meerderd kunne worden. 

Bij C zou de krib moeten liggen op 0.10 M . + 
M R . , oploopende tot -f- 0.40 M, bij C ' , overeen-
komende met de hoogte aan de koppen van /I li en 
evenals dezen aan den wortel, bij C3 op + 0.Ü0 M. 

Wij ineeneu dat het water, langs den kop van />' 
en onmiddellijk daarbuiten afstroomeride. de richting 
zal volgen, daartoe op de schets aangeduid. De bin
nenste stroomdraad, tlie eerst schuin den mond Wat-
neukomt, zal door tien stuitenden vóórinvloed van 
krib C 1 C' 1 zich naar huilen l ichten, en tlit water-
mist ile gelegenheid om de vaste stuffen af te zet
ten, wijl de beweging wordt volgehouden en, bij het 
stuiten op de schuine kr ib , de richting onmiddellijk 
langs die krib rivierwaarts wijst, omdat de weg 
naar binnen zooveel moeilijker is. 

Naar binnen toch, zou het water linksom eene 
gedeeltelijk teriigkeerende bewegingslijn moeten aan
nemen , en daarbij nog de rustige groote mas?a wa
ter in het buitenkanaal in beweging moeten bren
gen , alzoo tegen de kanaaloeveis oppersen. Het 
rivierwater, dat binnen de normaallijn in den haven
mond komt, ''lijft stroomende, wel in gebroken 
richtingen, doch steeds naar (.', dus zonder ergens 
te neeren, houdt zijne stoffen vast cn voert die mede 
naar buiten, om ze ergens stroomafwaarts gemakke
lijker af te zetten. 

Het tloor nee ring (nehrungen) binnenblijven van 
een deel van het rivierwater bij het stuiten op eene 
krib, uit C 1 loodrecht uitgebracht, gebeurt hier 
niet, en tlit water is het, dat de stofTen leveren 
moet voor de verondieping. De hoofdrichting, on
der welke nu de binnenste stroomdraad op de krib 
& C* aankomt , is voorgesteld door de lijn y T op 
de schets. Het deel der krib />, dat buiten de 
normaallijn reikt, is bestemd om het ellect der on

middellijk bovenwaart! verkregen stroomversnelling 
eenigermate vast te houden; dc kruin ligt aan den 
kop -f- 0.20 M . , bij D in de normaallijn 4- U.40 M. 
en by D* + O.G0 M.; terwijl de koppen der lager 
uit te leggen kribben weder in de normaallijn kun
nen komen, met kruinshoogten als A en B. 

De toepassing van ons besproken kunstmiddel kan 
bij open rivier, naar onze meening, geen overwe
gend bezwaar opleveren. De stroomsnelheid, die bij 
den aanleg van krib f."1 zich zul trachten te ver
meerderen, zal zich echter door het effect der uit
schuring van den iivierliodem voor een groot deel 
regelmatig herstellen. Voor dc beweging der kanaal-
vaart, den kanaalmond uit- en ingaande, zal de 
bochtige loop vau tien stroom wel eenige oplettend
heid vergen, doch dit geval doet zich altijd en overal 
voor als men dwarsstruums moet oversteken. 

De vernauwde norninalbreedte der rivier kan bij 
ijsgang o. i . ook niet zooveel bezwaar geven als op* 
pervlakkig toeschijnt, wijl moeilijke ijsgang of ijs-
stopping meer voorkomt op ondiepe plaatsen met 
betrekkelijk ruime breedte, dan wel op tlie met 
minder breedte doch meer diepte; bovendien is bjj 
tyageng de rivierstand geregeld boven MR, en als wij 
letten op de hydrostatische werking der natuur, dan 
hebben wij wel gelegenheid gehad te kunnen opmer
ken , dat op tic bovenriviereu , waar steeds het water 
iu ééne richting loopt , tie natuur zich met succes door 
een eenigszius forschen greep der menschelijke kunst 
liet bedwingen, terwijl op de rivieren in haar be
nedenloop, waar eb en vloed gaat, zij meer wil ge
leid worden. 

In ieder geval, wij geven iu het bovenstaande de 
mededeeling onzer beecbouwing, en niets meer; — 
wij laten uun de zakelijke critiek de hare. 

Boom, Apri l 1 8 8 1 . J . G. L U O T E N . 

P R I J S V R A A G T E A R N H E M . 

Voor het ontwerpen van schetsplans voor een Ver
een igingsgebouw in den IMantcn- en Vogeltuin, to 
Arnliein, is eene prijsvraag uitgeschreven en aan de 
te dezer zake verkrijgbare bescheiden ontleenen wij 
liet volgende: 

Het Bestuur van den Planten- en Vogeltuin, te 
Arnliein, noodigt alle bouwkundigen, in Nederland 
woonachtig, ui t , tot de lieaiitwoording tier volgende 
pr|}avraag \ 

Het leveren van Schetsplans voor een 
Vereenigingsgebouw voor ± 1000 perso
nen, op het Terrein van den Planten- en 
Vogeltuin, te Arnhem. 

Het programma met situatie plan is op franco 
aanvraag verkrijgbaar bij tien heer C. Kottier Azn. , 
Velperweg tc Arnhem. 

Men verlangt de volgende tivkeningen : 
de plattegronden der verschillende verdiepingen, 

0p een schaal van 1 : 200, 
de gevelteekeningen . • » • n 1 : 200, 
lengte endwarsdooraneden » » » » 1 : 200, 
en eenigedetaUteekeningens » » » 1 : 20, 
van de gevels en de hinnenordoimantien van de 
groote zaal voor + IO0O personen, tevens danszaal, 
voor muziekuitvoeringen geschikt, en vnn rtc restau
ratietaai met bullet. 

Om eene zooveel mogelijk gelijkmatige bcoordee-
liug tier ontwerpen te verzekeren , zijn de ontwerpers 
verplicht zich ten strengste aan de bepalingen van 
het Programma te houden. 

De ontwerpen, met tic daarbijbehoorende schrif
telijke toelichting, moeten vóór den eersten Augustus 
1881 ingeleverd worden aan het adres van het Be
stuur van den Planten- en Vogeltuin le Arnhem 
franco, behoorlijk verpakt, onder een motto met 
begeWdend verzegeld naambriefje, met hetzelfde motto 
voorzien, alsmede van een adres, om de stukken te 
kunnen terugzenden en met tic ontwerjiers te kunnen 
correspondeercn zonder o|H'iiing van het naambriefje. 

Men verzoekt de teekeningen, zoo mogelijk, niet 
opgerold in te zenden. 

De beoordeeling der ingekomen ontwerpen zal ge
schieden dooi- eene commissie, bestaande uit de drie 
volgende heeren: 

1". Eng. Gugel, hoogleeraar le Delft, 
2". A . W, van Dam, architect te Rotterdam, 
3 U . C. Muijsken, architect te Amsterdam, 

die zich met het programma hebben vereenigd, en 
tloor het aanvaarden dezer opdracht van mededin
ging zijn uitgesloten. 

Aan de Jury wonlt het recht gegeven, drie prij
zen toe te kennen; 

1e prijs ƒ 8 0 0 , 2e prijs ' 2 5 0 , 3e prijs / 1 5 0 ; 
het eerst bekroonde ontwerp heeft voorwaardelijk 
aanspraak op eene extra premie van ƒ 2 0 0 . 

Het ligt namelijk in tie bedoeling, om, indien 
lot den bouw wortlt overgegaan , aan den eerst be
kroonden ontvver[ier den Uuiw op te dragen, en het 
Bestuur zal daartoe met hem iu onderhandeling tre
den ; mocht tlezc onderhandeling de opdracht ten ge-
vuige hebben, dan vervult de extra premie. 

De bekroonde ontwerpen wonlen het eigendom 
van het Bestuur van den Planten- en Vogeltuin, 
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indien de bekroonden den uitgekwttten prijs hebben 
in ontvangst genomen. 

De bouwkosten mogen een bedrag van zestig (CO) 
mille niet te boven gaan. 

Men verlangt geene gedetailleerde begrooting. 
maar eene raming van kosten, naar deu inbond ge
meten, van den begtinen grond tot aan den bovenkant 
der kroonujst van het gebouw, met vermelding 
welke eenheidsprijs per M 3 . is aangenomen, meteen 
gedetailleerde he-clnijviiig van hel ontwerp. 

Na de uitspraak dei Commissie van beoordeeling, 
wonlen de ingekomen plans te Arnhem tentoongesteld. 

Na afloop de/er tentoonstelling worden de niet-
bekroonde ontwerpen franco aan het correspondentie-
adres teruggezonden, en kan ieder deelnemer op 
franco aanvraag om afdruk van het rapport der 
Jurv ontvangen bij het meergenoemde Hestuur. 

Ihl Hestuur van den Planten- en 
Vageltuïn te Arnhem, 

J . J . DlIYVENK D l WlTT. 
J . A . KoLFr'. 
O. L . Iloscii. 
C. NoamiB A z . 

P Ft O li R A M M A . 

Het programma voor het ontwerp van ecu ver
een igingsgebouw voor ± 1000 personen, in den 
Planten- en Vogcltuin te Arnhem, luidt als volgt: 

Het gebouw wordt ontworpen op het terrein Op 
bijgevoegd situatieplau aangegeven; de grond, voor 
dit gebouw bestemd * 50 M . breed ± 4(1 M . «liep, 
is ± 11 M . met zand opgehoogd. 

Het gebouw moet bevatten: 
a. Kelders voor wijn , bier, provision, bergplaat

sen voor brandstoffen, enz. enz. 
I>. Directiekamer van minstens 25 M 1 . 
c Groote zaal voor ± 1000personen, voor dans

zaal en muziek uitvoeringen geschikt, met ruime toe
gangen cn daai aangrenzende garderobes en do noo
dige urinoirs en privaten. 

d. Een biljartzaal voor 3 biljarts. 
e. Eene ruime trap voor het publiek. 
f. Een of meerdere diensttrappen. 
g. Een ruime reatauiatteaaal mot buffet en aan-

reehtkamer; deze laatste door middel van monteurs 
in verbinding met: 

h. Eene groot, keuken, die hetzij in het sous-
terrain, hetzij op de verdieping moot gelegen zijn. 

t. Eene kastele'mswoning, bestaande uit drie ka
mers, privaat en keuken: hetzij in het soustermin, 
hetzij op de verdieping. 

Men verlangt het geitouw zooveel mogelijk om
geven door verhoogde terrassen, waarop zieh langs 
het gebouw de noodige veranda's bevinden. 

Overigens wenscht het Bestuur deu ontwerpers volle 
vrijheid tc laten iu hunne concepties, zoowel wat de 
distributie als do samenstelling en de ordonnantie 
van het gebouw le-treft, mits do gestelde bouwsom 
en de aangewezen plaats op het situatieplan in het 
oog worden gehouden. 

De Commissie con beoordeeling, 
E U G . GUQEt. 
A . VV. V A N D A U . 
C. M U I J S K E N . 

Wij verm eenen door het bovenstaande de aandacht 
van de bouwkundigen op deze prijsvraag gevestigd te 
hebben. De inhoud der verkrijgbare stukken is, met uit
zondering van bet situatieplau , volledig medegedeeld. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O U D E H I N G DEU 
B O U W K U N S T . 

A r t i K E U M i ROTKBDAJB, 
Vergadering van IM Mei 1SS | . 

Be vergadering geopend zijl.de, wenscht de Voor
zitter den hoer J. Verheul, lid der Afdeeling, geluk 
met de hem ten deel gevallen onderscJoesding doorhol 
verwerven van den eersten prijs . eeu gouden medaille 
en ƒ 4 0 0 , voor hot door hom ingezonden ontwerp 
van een Kunsluijverheid-museimi, waarvoor het pro
gramma is uitgeschreven door het bestuur der Aca
demie van Beeldende Kunsten ou Technische Weten
schappen alhier. 

Eenige huishoudelijke werkzaainheden worden af
gedaan , waaronder behoort het uitloten van 11 
aandeelen ad ƒ 1 0 . — van het renteloos voorschot 
aan dc Afdeeling tot dekking vun het tekort der 
in 1878 door hour gehouden tentoonstelling. 

De Voorzitter, die dc AfdeeUng vertegenwoordigd 
heeft op de den S3 April gehouden vergadering van 
het bestuur der MaalscVappij mot de voorzitters en 
secretarissen der Alileelingen, doet medoiloeling van 
het in die vergadering verhandelde. 

De Voorzitter geeft lectuur van een door hem ont
vangen brief van de Maatschappij der Antwerpsolie 
Bouwmeesters, waarin door die Maatschappij, op grond 
dat onze Afdeeling met haar iu betrekking wenschte 
te komen, wordt verzocht, haar sin het midden 
onzer Maatschappij (lees Afdeeliug) als briefwisselend 
genootschap te aam aarden." 

Vóór de discussie over den inhoud van dezen brief 
te openen, acht do Voorzitter het noodig eenige in
lichtingen tc geven, waarbij op den voorgrond wordt 
gestold, dat dc in den brief genoemde aanleiding tot 
het versoek der Maatschappij ran Antwerpsche Bouw-
meesters niet jni-t is weergegeven. Ho zaak is deze. 
Toen hij de vurige week to Antwerimn was, kwam 
bij in kennis mei iemand, die eenigszins bekend was 
met het bestaan van Afdeelingen van de Maatschappij 
tot hevur lering der Bouwkunst in ons land cn met 
hare wijze *un werken, die niet alleen hij hem, 
maar ook bij do Antwerpsche bouwmeesters sympa
thie bad verworven, zoodut laatstgenoemden wel 
genegen zouden zijn zich op de eene of andere wijze 
bij de Afdeeling liotterdam aan le sluiten, om elk
ander vvodeikeerig vau nul te kunnen zijn. Spreker 
meende hierin iels goeds te vinden, doch gaf don 
raad zieh niet bij een Afdeeling, maar bij de Maat
schappij zelve, uls het daarvoor meer aangewezen 
lichaam, aan le -luiten, vooral ook omdat de A n l -

werpscbe bouwmeesters duur meer konden vinden 
dan bij eenige Afdeeling. Hij IKKKI aan dit onder
werp voorloopig met het bestuur der Maatschappij 
te bespreken, uls dit nuttig w«rd geacht Tenslotte 
Werd afgesproken . dat hij vau liedoolderi heer IH>II 
schrijven sou ontvangen, waarin de bedoeling duidelijk 

werd ontwikkeld. Hei geheele gespiek had plaats 
in de onderstelling, dot te Antwei|>en geen vereeni
g ing , als waarvan uu de voorgelezen brief »unn 
deu Voorzitter der Afdeeling" is uitgegaan, bestond. 
Nu dit wel hel geval blijkt te zijn, geloofde, spreker 
aan zijn reeds gegeven raad. als den voorloopig bes
ten weg, te moeten blijven vasthouden. 

Na eenige thscnssJC, waarin hel nuttige en wen
schelijk e van contact met buitenlandsche voreenigingeii 
ook voor do Maatschappij word gereleveerd, werd 
besloten, in den door den Vom-zit ter aangegeven zin 
te antwoonlen. 

De Voorzitter zegt eene uitnoodiging ontvangen te 
heblien tot bijwoning der beproeving van den boog, 
vervaardigd van Portland-cement beton van N . Josson 
en De Langle, te Niel bij Antwerpen, opgericht op 
het terrein der ten vorigen jare gehouden tcnto"*"=tel-
ling te Brussel, aan welke uitnoodiging bijgeeft 
gevolg gegeven. 

Deze segment vorm ige lioog heeft tusschen du steun
punten een spanning vun 16 M . bij een pijl van 
2.10 M . In den top is de dikte 0.38 M . en aan de 
einden 0.:t0 M . De steunpunten /ijn 2 i 2.50 M . 
lung on 1 M, hoog. Deze zijn gedeeltelijk ouder 
den grond. De breedte van alles is 1 M . De boog 
is in de maand Mei IHSO, binnen acht dagen tijus, 
vervaardigd van in elkander gestampte beton, be
staande uit 2 deelen zand, 1 deel stukken vun 
Qiienast-keicn tor grootte van 1 c M . , deel sin
tels van steenkolen en 1 deel langzaam werkende 
cement. Zij was gedm-ondo ongeveer 6 weken vóór 
de beproeving gelaat geweest met 400 K G . op den M 1 . 
Vóór de beproeving, die nu zou plaats liebl.cn, waren 
de steunpunten ieder mot ongeveer 3000 K O . betast. 

De beproeving, welke men den boog ih*ed ondergaan, 
liostond iu het geheid ontlasten van de eone helft 
en het belasten van dc andere helft mot 000 K G . 
op don M 1 . Door den ingenieur van Brussel was een 
juiste nfteokeniiig van den vorm van den boog gemaakt 
met de belasting van 400 K G . per M 1 . De bedoe
ling was de belasting van 600 K G . tot den volgen
den morgen erop te laten en dan den vorm, welkende 
boog had aangenomen, weder op te nemen, doch 
door bijzondere omstandig heden word de belasting 
reeds nu verloop van 1 u u r verwijderd. Toen bleek, 
dat de grootste doorbuiging van net belaste gedeelte 

was geweest ongeveer i tnM. -II de opzetting vun 
het onbelaste gedeelte ongeveer 3 m.M. Schadelijke 
uitwerkselen wareu niet te ontdekken. Het voor
nemen is den hoog in het volgende jaar zoo lang 
over de eene helft te belasten, tot hij bezwijkt. 

Bij dezelfde gelegenheid had do Voorzitter een be
zoek gebracht aan de fabriek van de heeren N . Jos
son en De Langle, waaromtrent hij het een en ander 
mededeelt. 

Na eeno beschrijving van de inrichting der fabriek 
en de wijze van fabriceer ing gegeven te hebben , ge
looft hij te mogen zeggen dat , zijns inziens, deze 
fabriek alle voorwaarden in zich bevat voor de leve
ring van een goede kunstcemont. 

In een aan de fabriek verbooden lalxiratorium 
wordt, naar don graad van sterkte die men aan het 
fabrikaat wenscht te geven , de verhouding der grdnd-
stoffon vastgesteld, zooals dio door veelvuldige proe
ven is gebleken noodig te zijn. Het krijt en dc klei 
wonlen in molens gestort en daarin, door toevoegins 
van een mede juist bepaalde hoeveelheid water, tot 
een zeer dunne pap verwerkt, in welke de stollen 
sterk ou geheel gelijkmatig door elkander zijn ver
mengd. Deze pap wonlt in tobben gestort en over 
een drOOgvloor verspreid, waar na eenigen tijd het 
vocht eruit verdampt en de jiap tot den vorm van 
weeke kluiten overgaat; wat de natuurlijke steen 
vervangt en boven deze het voordeel hooft van ge
lijkmatige vermenging der samenstellende deelen, vol
gens den wil van den vervaardiger. 

Do kluiten worden nu in stukken van ongeveer 
gelijke grootte verdoold eu vermengd met de noodige 
boeveelheid cokes, die mede in stukken ter grootte 
van een hoendei-ei gebroken zijn, in den oven ge
bracht. Hoe regelmatiger de oven gevuld is, dat 
wil zeggen: kluiten en cokes door elkander zijn ver
spreid , des te eenvormiger en beter is het baksel. 
De hitte van den oven wordt opgevoerd tot 2000° 
en de vroeger kneedbare stukken verlaten hem in den 
vorm van rotssteen van buitengewone hardheid. 

Nu worden dc stukken mot do uiterste zorg ge
keurd en uit het baksel alle, tot de kleinste stukjes 
too, verwijderd, welke blijken niet volkomen gebak
ken te zijn. De kleur is hierbij het zekerste ken-
teeken. Deze voorzorg is van hot uiterste gewicht, 
omdat do onvoldoend gebakken deelen niet de ver
langde kracht bezitten. De volmaaktheid in het 
bakken is zoo hoog opgevoerd, dat de onvoldoend 
gebakken stukken slechts 2 a 3 en bij uitzondering 
4 i» 5'/„ van het geheele volume bedragen. 

Do volkomen gebakkon stukken worden nu in het 
eerste bleekwerk tuig gebracht en daarin tot stukken 
van een kleine noot gebroken, welke vervolgeus in 
sen ander werktuig tot poeder worden gemalen. Een 
goed samengestelde, good gebakken en goed gemalen 
cement moet slechts 20% achterlaten in oon zeef 
van 900 mazen |ter c M : . Van de daardoor gaande 
HO"/o moet het drievierde gaan door een zeef van 
5000 mazen op den c M u . Dit is letterlijk een on
voelbaar poeder. Ook bet gewicht van het product 
is een zekeie maatstaf voor de deugd ervan; het 
moot 1350 K G . per M \ overschrijden en kan stijgen 
tot meer dan 1500 K G . 

Ken stoomwerktuig vun 150 paurdekrachl brengt 
alle werktuigen voor dc fabrikage cn het vervoer in 
de fabriek in beweging. Het productievermogen is 
thans 70 k 8 0 , 0 0 0 vaten jaarlijks, terwijl het voor
nomen bestaat, door uitbreiding dat vermogen te ver
dubbelen. 

Ten slotte geeft do Voorzitter een korte beschrij
ving van een soort verheven voetpaden, die thans 
voel in België wordt toegepast. Zij bestaan uit in 
kleine stukken gebroken Quenost-keien, welker tus-
schonriiimteii gevuld en daarna geheel bedekt wor
den met fijngestooten of gemalen Ujuenast-kei, niet 
grooter dun ongeveer 4 tnM. Tengevolge vau de 
voortdurende poreusheid, blijven deze paden steeds 
droog en schoon. Zij kosten slechts ƒ 0 . 7 0 psrht1. 

Unkomlijwigen vnn VinliestiMlinicen. 
Haandag, SSj Mei. 

I.iiriui hem le II Uien. door het dugolljkscll bestuur 
van het waterschap De Overwaard, ten kantore van Van 
Bum van Nuordeloos: het afdammen, doogmakeii en 
drooglninden der lugo-hnczouisluizoii vun de Overwaard, 
iu den Klshout. gemeente N ieu w-Lekker lal id. 

Vee*, te 11 uren. in De Prins vau Oranje: lo. de ge
wone onderhoudswerken aau de Breede- Wat eti ug-lie wes
ten -Veiseke; 2o. het éénjarig onderhoud der sluizen, ge
houwen enz. 

Unalerdam. le l:.' uren, dour burg. en weth.: In. 
het vernieuwen eu vastmaken van de ophaalbrug no. HI5 
over de Hikkcisgrncht; 2o. het vernieuwen van de ophaal
brug uu. .121 over de fVinsciiciluiuBerucht lid. bij den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

Ite.him te IJ uren. in het gemeentehuis: het vertim
meren van bet sch'Hilgchmiw te Zuidwolde. Aanw. te 
0 uren. 

tirenlngen. le I21 , uren. door hurg. en weth.: hel 
plaatsen van afrasteringen, samen ter lengte van 1».» M. 

•Uari-tlmrlee, le :t uren. door het ge nteliest: hot 
maken van eeno vcliikciciiliostrutiug aau beide zijden langs 
het kanaal, lang ongeveer «00 M-. breed 4.5 M. 

Brede., te 8 ureu, door den architect A. Verlegh. hij 
I'. Jonkers: bel bouwen van 2 heerenhuizen aan de 
Muiiritsstiaat. vnor G. van Velthoven. 

Illnadag, 24 Mei. 
lieutrijk en Peil u , te 10 uren. iu Het Oude Huis 

ter Hart: hel bouwen van eene iiiucliiujslwonuig hij het 
stoomgemaal vun den polder. Inl. Bij den opzichter bij 
het stoomgemaal \V. Tuvnmuii. 

'a-llage. te I I urou. door het minist. van marine; de 
levering van 040 stuks tonsteonen. 

Mijd re, 1,1 , le 11 ureu. dour dijkgraaf en hoogh i -
radon vau het grool-waterschap Be Koude Venen, in het 
raadhuis : het verin «igen en verzwaren van eenige ge
deelten der ringkade en de levering vau zand, koolasch 
en grove puin. 

Kelterdam. le 12 uren. door dijkgraaf eu hoogheem
raden vuu Schielaud. iu bet (ieiueenelaudshuis: lo. her
stellingen uuu de Maas- eu MM-IIrooiden: L'O. de levering 
vau zwaar timmerhout, m :; perc; :lo. eenige verzwaring 
aan de bedijking van den hulplmc/oin, eu hel leggen van 
rietlieslag; 4u. het herstellen vuu de defecten aan Schie-
lands Hoogen X lijk. in III perc. 

/u t fen , Ie 2 uren. aan het bureau van den sectie-
ingenieur M. .1. van Duijl: verfwerk 0 p-re., voegwerk 5 
pen:., hehuiigwerk .1 |«erc., sauswerk 3 perc, wit werk 7 
perc. opde lijnen Nijmegen Arnhem -B. venter. Zullen — 
Groiiuu en Almeloo—Salzbergen. 

A treilde, te 2 uren, door lu-t gemeen te best.: eenige 
vernieuwingen en hei-stellingen aau de llulkshrug. 

Krrskene. te 2 uren. in Hel Hol vau Holland : de ge
wone onderhoudswerken aan het cal. wuterschup Oud-en-
long-Oreskens. 

tiualerdani . te 3 uren. in He Roode Leeuw: het 
bouwen vun eeu UiUliegegeliuuw voor ?4 paarden, koets
huis, voorgebouw eu verdere werken, op de daarvoor be
slaande fuudeeriiigeii aan de Voiidelkade. Inl. bij don 
ingenieur-architect A. L. vau (iendt. 

Watrrgraaramrer (bij Amsterdam), 'savouds fi uren. 
iu het Rechthuis: het inaken van eene smederij met be
neden- en 2 bovenwoningen. Iul. bij den architect .1. M. 
Koning, te Wutergniafsmecr. 

Weenadag, S» Mei. 
'•-Hage, Ie 11 uren, door bet ministerie vau waterst. 

en/.: lo. de heistellingen en vernieuwingen :uui de Riiks-
riviervverkeii op de Hoven-Maas. met bet éénjarig onder
houd, in 4 perc. Kaming resp.: /'i;i,lMM), ƒ12.600, f'USUO. 

ƒ 2:1.050: 2<>, het verinnigen eu verdedig,.,, van den Imker-
oever vuu de Dorische Kil. tusschen de kilometerraatu.i 
123 en 127 Ier de gem. Dubbeldam. Raming ƒ68.410; 
Sn. de herstellingen eu vernieuwingen aau de Itijksrivicr-
werken iu ile Nieuwe-Maas, benedenwaarts de hju op 
100 M. hoven het Mallegut, dwars over de rivier gaande 
de Oude-Maas beneden het Berengat, bet Scheur en de 
Bartel, met het éénjarig onderhoud. Raming / 11800. 

Kaarden, te 11 uren. in .le kazerne Oud-Molen: het 
IMIIIWOII van woningen bij de pupil lens luis te Nieuweisluis. 
Raming ƒ 14.000. 

Ilrlden. te 12 uren. voor Wed. A. A. Dull, in hel 
Hotel-Meijer: hel maken van een woouhuis aun do boer
derij »Perseverance" op het landgoed Backenbugen, onder 
Ambt-Belden. Aauw. 24 Mei. 

Dein, te 12 uren. door den dii-ecteur der urtillene-
stupel- en ciinstructieiuagazijueii: de levering van: 17 
M3 eiken platen: 5800 KG. nieuw gegoten roodkoper in 
blokken; antimoon legulus. inessiiigstaal', Batika-tin en 
nieuw zink iu blokken. 

Uelfahaven , te 1 uur. door het gemeentethst.: het af
breken en wederopbouwen der sluiswachters woning met 
wachtkamer, aan de oostzijde der schutsluis np de Kuige-
ptaat 

Middelburg, te 1 uur. ten kantore der gasfabriek: 
|iere. 1, a. bei- en funderingswerken voor een gasl Ier 

t ij/eren kuip van Hi M. dia ter, h. vergroot ing der 
machinekamer, e, maken der fundeoriiigcn voor een fa
brieksmeid' en exhausters, (/. stellen en inmetselen van 
een nieuwen stoomketel; - perc. 2. a. bet leveren eu 
stollen vuu een gegoten-ij zen ui gushuiiilerkuip met gas
houder, van 13 M. diameter, h. het leveren eu leggen van 
diensthuizen eu hulpstukken. 

Vrijdag. 11 Mei. 
Vianen, te I I uren. dour dijkgraaf en hoogheemraden 

van de Vyfhoerciilandeii, in Be Ho.»: lo. verschillende 
gewone en buitengewone aardewerken langs de Lek- en 
Noonler-Luigedijkeii. met onilerh Iswcrkeii; So. de leve
ring van 1100 M3 grint, in 14 pere. 

Zennemalre. te 11 ureu, hu ('. J. van Spiunteri de 
gewone herstellingswerken aan de waterkoeling van het 
cal. waterschap Nieuw-Boinuieiiede. 

Hrriaeher, te l l uren, hij D van Bloots: verschUlende 
vveiken voor den bouw van het te plaatsen stoomgemaal 
in den polder Divischor. 

Zwalle, te 12 uren. door het prov, bestuur: |o. de 
heistellingen uuu de schutsluis in Berkum. Kaming ƒ 51.40: 
2o. liet verbeteren van de kanaaldijken langs het" heue-
deiip.uid der Dedeiilsvaart, in 2 perc. Kaming resp.: /"022.i 
en ƒ iu.655. 

tirenlngen . te 12 uren. door het prov. best: lo. het 
vennen wen der draaibrug, genaamd de Nieiivvebrng, over 
bet Adiiarderilieji onder Leeg kerk ; 2o. het vernieuwen 
dei draaibrug bij de Poliert over hot kanaal van Gro
ningen uaar .Stioobos: ;io. hel verzwaren vaneen gedeelte 
zeedijk tusschen tIterduiu eu Tcrmuiih-rzjjl. ever eeue 
lengte vun 1405 M. 

Hela ward, te 12 uren. door burg. en weth.: het maken 
van ong. 425 M. houten vv-illieschoeiing. 

'a-Hage, te I uur, door bet iiiinisierie vau waterst. 
enz.: bot herstellen en verbeteren vau Kijkstelegraafhjuen 
in do afd. Rosendaal. Raming ƒ810. 

'a-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het aan
leggen van een riool in een gedeelte vuu de Bankist raat 

Hrakel. te 2 uren. in hel gemeentehuis: het verhoo
gen der boezelukaiIon hij hot stoomgemaal, niet heistellen 
en maken van zand hen uen langs de dijken vuu het pol-
dei dist riet Bomtneloi w-.iard-la'iiisIenilen-Meidijk. 

Neuien , te 3 uren. in bet Nederlandsch Logement: 
de gewone onderhoudswerken van den cal. polder Sienwe-
Keuzen. Aanw. 23 Mei, vau 3—4 uren. 

\* Inarhelen. te 5 ureu. door commissarissen vuu deu 
kunstweg Winschoten -Bserta— Pruisische grenzen, hij A. 
J. Ruibing: te- de levering van l i l ) stère riviergritit: 2o. 
idoui vun 345 stén- inac-adum; 3o. de vernieuwingen en 
heistellingen uun de klinker best ra ting. 

Zaterdag, SN Hei. 
L'lrerlit. te 10 uren, namens Jhr. Mr. J. Kooll, inliet 

Haagsche Kofliehuis : het Imuwen van eene nieuwe wagen-
schuur met stalling onder Benschop, op de hofstede be
woond door Joh. de Vries. Aanw. door den architect A. 
van Warnet, (te Wyk-bij-Duurstede) 2(1 Mei. van 10—12 
uren. 

Krlmaen a|d l.ek, te 11 uren. door het gemeentebe
stuur : het bouwen van een nieuwe school mot onderwij-
zorswoniug en het verbouwen van de bestaande school, 
met bijlevering vuu het benoodigd schooluinoublemciit. 

IJiendIJke, te l l 1 ' , urou. door het bestuur van den 
Paulinapolder. in Be Gouden Poutt: hel bouwen van eeue 

steenen uitwateringsluis en het graven vuu eene uitwate-
ringsgeul. 

l ir.-ilii te 1 uur, dooi- de Nederl. Oiitraalspoorweg-
maatschappij: het bouwen van 31 onder-en-boven- eu 38 
enkele woningen, op bot terrein uau den Amsterdamse hen 
straatweg hij de werkplaatsen dor N. I'. S. M. te Utrecht. 

Amerangen. te 2 ureu. iu De Kooi Ie Leeuw: het ver
houwen van hel koetshuis met toebehooreu op het kas
teel Ameningen. Inl. hij deu architect M. K .Smi t , te 
Bieren. 

Philippine, te :i ureu, in Be Gouden Leeuw: de ge
wone onderhoudswerken aau de wulorkeeriiig vuu den 
cal. polder Stad-Philippiuo. 

Maandag, 30 Mei. 
.Smalerdani. te 11 uren. door den commandant der 

marine: het tiaar aanwijzing uitbaggeren van het ma-
rinedok. 

'a-Hage, te l l 1 ) ' , uren. door het prov. best: het ver
richten vun eenige werken tot verbetering der westelijke 
invaart vau de schutsluis te llodegraveii. Aanw. 24 Met. 
te l i uren. 

Lelden, te 12 uren. door burg. en weth.: het loggen 
van eenige klinker- eu keilRstratiiigen. Inl. bij den ge-
meeiitea rch i teel. 

Amaterdam. le 12 ureu. door burg. eu Weth.: hel le
veren van diverse metalen voorworpen. 

V la ard In geram aar h l , te 12 uren. door het gemeen
tebestuur: het vijfjarig onderhoud der grintwegen binnen 
de g.- ate, lang aYos kt 

Hlnadag. « I Hel. 
Nlellendam. Ie 11 uren. door hurg, en weth.: het 

houwen eener school voor 240 kinderen eu het leveren 
vau schoolameuhlement. Inl. hij dou architect J. I. van 
Waning, te Kotterdam. 

Katlerdam, te II ureu. aau hei bureau vau den sec-
tieiiigenieur der Staatsspoorwegen : de verfwerken op de 
lijnen Kotterdam Breda en M dijk Roseudaul. lil 5 
perceelen. 

Uinlerawijk. te 12 uren, vuiiwege do Wiuteiswijksche 
gasfabriek, ui het B><tel Be Klok : eenige bouwwerken en 
g.isk.up V N U de gasfabriek. Inl. bij den architect .1. Moll. 
Ie Hengeloo. Auuw. te 10 uren. 

Uen Hem in r l , le 3 uren. door burg. en weth.: hot 
bouwen eener school voor 240 kinderen met eeue ondor-
wii/.-i srtoiiing en h.-t le veren v.m s'hoolameubleiiietlt. 
Inl. hij den architect j . J. Waning, te Botterdam. 

Haardplaat, te 4 ureu, iu de directiekeet vun don 
Hoofdpluat|wilder : de gewone onderhoudswerken uau do 
waterkeering van dien polder. 

Weenadag . I Juni. 
Purmerende, te U' . , ureu. aan do secretarie van de 

Beemster: lo. het vernieuwen, reparoeivn en ged. 1 jaar 
onderhonden vuu alle Iteeuislei hliuieti- eu buitenwerken, 
iu 4 |.eiv.: het maken van duikers enz.: 2o. het leveren 
en leggen van ;WH) M Ï Waalklinkerstraat; .'io. het maken 
vun een gedeelte grintweg, lung 752 XL. breed 2 M. 

•ellgensplaal . te 10 uren. door hurg. en weth.: het 
bouweu eeuer school voor 336 kinderen eu vun eene on
derwijze is woning eu hol leveren vuu schooluuieu blei neut. 
Iul. hij deu architect .1. I. van Waning, le Rottenlam. 

'•-Hage, te 11 ureu. door het ministerie van waleist. 
euz.: lo. do heistellingen en vernieuwingen aan de Kijks-
inieiwerken in de Nieuwe-Maas. Imvouwu.irls de lijn op 
100 M . Imveu bet Mallegut, dwars over do rivier gaande, 
met bet éénjarig onderhoud. Aanw. 28 Mei. Raming 
ƒ' 1511(1: 2o. idem aan id ip den Boven-Kijn en de 
Waal. met het eenjarig onderhoud, iu :i perceelen. Aanw. 
28 Mei. Raming: perc. 1. ƒ26.200, peiv. 2, / 34.000, 
|iere. 3. ƒ40.000. 

Barweutawaarder. te t l uren. door het polderbe
stuur, ui h.-t gemeentehuis: ln. het leveren en stellen vau 
een atOOmweretulg, Scheprad, stoomketel enz.; 2o. de ge
houwen voor de plaatsing van genoemde werktuigen, 
schooi-steen. steonkoleiihergplaats-ii enz. Inl. bij den ar
chitect J. Paul, te Zevenhuizen. 

Amaterdam. te 12 uren, door deu architect .1. ('. van 
Wijk van Rottenlam). in de Sociëteit «Eenheid", Damrak: 
het ophoogen van een terrein eu het bouwen vun diverse 
fabrieksgelHnivveii hitiueu de gemeente Oiider-Alustel. aan 
de Keulsche Vaart, na hij Amstenlam. 

a-llege, te 12 ureu. door het ministerie vau waterst. 
euz.: het maken vnu eeuige grondwerken, bestratingen, 
overgangs-. afsluitiligs- en verdere werken, benevens bet 
leggen van sporen eu wissels, tol uitbreiding van het 
station Zwolle. Aauw. 24 en 25 Mei. te 11 uren, Kaming 
j 226.000. 

Amilerdam, te 12 uren. door het liestuur van den 
Amsterdauunerpoliler, in Be Eensgezindheid: het maken 
vau eeu los-cn-laai 1st ci ger aau liet hoofdkanaal, het bou
wen van een arbeiderswoning en van eene bergplaats 
voor materialen, nabij het stooiugeina.il van den polder. 
Inl. bij den hoofdopzichter, te Houtrijk-eii-polanon. Aauw. 
80 Mei, te 11 uren. 

si hied a in , te l ' j uien. duor de hou win. lat schappij 
Kortland, in De Vitscherij: het ophoogen en aanleggen 
van een weg met keibestrutillg eu riolen in den polder 
Kortland. 

Ilanderdag, S Juni. 
Hrdemblik, te 12 uren. door dijkgraaf en heemraden 

vau het Ambacht Ile Vier Noon lei-Koggen: a. het ver
nieuwen vau de steenen jiijp te Nihhikswmid; 6. het bou
wen van eeu steenen jnjji bij het raadhuis te Henniligbroek. 

Ziilerdag . 4 Juni. 
(irljpaherk. te 12 uren. door A. Ilaiiimingh. bij A. 

Brouwer : het bouwen van eene behuizing met schuurtje. 
Inl. bij \ . Meij.-r aldaar. Aanw, le 10 ureu, 

Zaamalag, te 2 ureu, in het directiegeb.iuw vau den 
Murgun-iajHilder: hel uitvoeren vau ven Ie. hgings werken 
aan den oever van den cal. Margaretupolder. Aanw. 28 
en 31 Mei. 

K . r a . n o in lu-t Café Tooleriaar: de DOUW van 7 
handen aan den liouilsrhewcg en de Groeuelaan. In), hij 
deu archiiect W. C. Cta-piju. Aanw. 31 Mei en 3 Juni. 

Illnadag, 7 Juni 
KlruM-Veameer, le 11 ureu. bij .1. M. Suijkerhuijk : 

bel inaken vai u nieuwen huzaltmuur op jiaal fund eer ing 
aan de h.ivcu te Nieuvv-V.^iueer. lang ruim 40 M. 

Zf.ll'i-. Ie 11 uren. in de i'erherg: de govv heistol-
lingswerkeii aau de waterkeering van het cal. waterschap 
Bruinisse. 

l i i i- irti l im. te IV] ureu. door de Huil. I.l/.ereii-spoor-
wegiiiaatschaiipij in het café-KrasuapoIsk)": to. bet ver
ruimen eu sein „inmaken van liortiislontcn èn eenig talud-
werk langs der Noonlh. spw. en de verbindingslijn Haar
lem- -Uitgeest iu 2 |>ei'c. Raming ƒ3I0O; 2o. vvrf- eu 
leerwerken uau idem. iu 3 pon. Raming f2290; So. 
til inner werken aau idem. iu 3 pere. Raming ƒ3660: 4o. 
voeg-, metsel-, pleister- eu straatwerk, in loSTC, Raming 
ƒ5001); öo. verf- en teerwerken lang* den spoorweg Am
sterdam Amersfoort, mei zijtak Hilvetsiiui—l'treeht. iu 
5 jieir. Raining ƒ8.100; 6o. verf- eu teerwerken langs 
den spoorweg Amsterdam Rotterdam, in 4 perceelen. 
Raming /' 8500. 

Waenadag tl Juni. 
'a-Hage. te 11 uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: de heistellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
rivierwerkeii op het l'atinerdeiis he kanaal, den Neder-Rijii 
eu de Lek. met hel éénjarig onderhoud, in 4|ierc. Raming 
rem.! / 18JJ00, ƒ SMS, fïï&flOQ, ƒ 25.:>O0. Aanw 4 Juni. 

'»-Hage, le 12 uren. door het luinisleiie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het maken 
van geitouwen en andere werken op de halte Kessen-
Bemtnol en bel station hestereti. Inl. bij den hoofdingen. 
te Arnhem. Aanw. 31 Mei en 1 Juni. te II uren. Raming 
f' 42.050: - 2o. het voltooien vun de aanlehaan, deu 
'bovenbouw, de overgangs- en verdere werken voor den 
spoorweg Zaandam-Hoorn. Inl. hij den eeiMuunw. inge
nieur te Hoorn. Aanw. 31 Mei en 1 Juni, te 11 un-n. 
Raming ƒ1,264,000; - 3o. het maken van een gedeelte 
van de a:ir.lebaati lusscheu de piketten 45 eu 56 van deu 
spoorweg Dordrecht -Gorinchem. Inl. hij den oeistaanw. 
ingenieur te tiurinchein. Aanw. 31 Moi en 1 Juni, te 11 
urm Kaming ƒ 167,000. 

Uardreehl. ie 12 uren, ter secretarie: het leveren van 
2 direct werkende hevelcentrifugnul-|ininpw*erkluigeii en 2 
stoomketels met hunne hemetseling, in het te bouwen 
stoomgemaal iu den Studspoldcr. 

Uenderdag, S) Juni. 
M » w n h c l i u . te 12 uren, door burg. eti weth,: bet 

gedei'ltelijk afbreken eu het bijhouwen der gemeente
school aldaar. Inl. bij deu mi. timmerman N. Huijg, 
Auuw. 2 Juni, 

Waenadag, IS Juni. 
Retterdam. te 1 uur. door burg. ou weth : het maken 

van den bovoiilionw der ziwischmarkt. Inl. uau hot Tim
merhuis. Aanw. 31 Mei. te 11 uren. 

\ lltiiifi van AanbfsleiHngpn. 
l l e « e n t e r . 10 Mei: het grond-en metselwerk tol eene 

stuomoliefahri.k en z-^pziederij: ingek. I U biU-, als: 
Van dor 9poel en Vun Vordeii, ƒ 11,000 
W. J. Kolkert, » 11,033 
11. II. Beltman, • H-'- 1 " ' 
C. Peteri en ZoOtt, * U.800 
G. J. en W. Korteliug B.Jz., i 10,000 
J. Zandvoort, • 10,318 
H. J. Zweers, • 9,800 
B. J. Bietgen, » 0,800 
E. Roering, • 0,530 
A. J. Mensink Sr.. i 0,300 
gegund. 

Haarlem, 11 Mei: bet verbouwen vun het jiere. no. 11 
op de Groote Markt voor Gebr. Brinkman, tut café en 
restaurant, onder beheer van den architect A. van der 
Steur Jr.: ingekomen 6 biljetten, als: 
H. vuu Niel, te Haarlem. ƒ 10,500 
B. J. van Lieiul, • idem l 10 000 
J. H . ürollcnhorg. - idem i 18,080 
A. Captein, • idem • 18,800 
A. Biemondt, i Billegom, * 17.075 
J. A. Rausveldt » Huarlem, i 16,500 
het werk is vooralsnog niet gegund. 

Velp, 11 Mei: het verbouwen vun eeu heeionhuis, ou
der Iieheer van den architect M. K. Smit tc Dieren; 
minste inschr. waren: 

le perc. T. Bomer, te Velp, f 4330 
2e » B. J. Caro, i idem • 1513 

heiden gegund. 
t liliuif i-ioi. ciliii . 12 Mei: hot Imuwen eener nieuwe 

schuur aldaar; minste inschr. was J. Ofl'mgra. te l.'ithui-
zermeeden. voor ƒ7773. 

Oudelande, 12 Mei: de gewone herstellingswerken 
aan den polder Baarland: ingekomen 14 bilj. als: 
J. Thol.-ns. te Hoek. ƒ 23.000. 
I. van Male, • Breskens, i 23,878. 
A. van Popering, » Bruinisse. » 23,540. 
C. v. d. Velde. i Borselen, » 23,000. 
0. v. d. Hoofd. • Neuzen, i 22.000. 
J. Koolc. » Hansweert. i 22.777.77 
.1. Kraaheveld. i idem l 22.760. 
P. J. Visser. • idem * 22,700. 
J. Leijs, i Bonsden. • 22,510. 
C. de Wilde, i Kattendijke. • 22,308. 
M. bVess, i- Colijnsplaat » 21,640. 
P. V. d. Berge, • idem i 21,605. 
I). Bolier, a Rilland, i 21,468. 
B. deu Exter v. d. Brink, i Krabbendijke, i 20.1186. 

a-Keai-h, 13 Mei: het ojwliepto-brengen eu onder
houden tot 31 Boe. '81 der haven te Moerdijk: uiin-te in
schrijver was A. L. van Wijnguaideii IJz. te Sliedrecht 
voor ƒ 2270. 

a-Hage, l i Mei: hot bouwen van 2 ambten aars wonin
gen, behoorende tot de te bouwen cellulaire gevangenis 
bij Groningen; ingekomen 14 bilj., als: 
G. P. van Erp, te Groningen. f 21.860 
.1. E. Woldringh, » Hoogezund. » 20,400 
J. Zel.l ust, . Warfum, •• 20.300 
K. de lirooth, • Haren, * lö,tf7ö 
T. G. Bekhuis en 

DL DansStra, » Leeuwarden. • 111,900 
A. Schreuder. » Huigezand. • 19,440 
IL O. Jansen, • Gmtiingeu. » 19.416 
.1. Timmer. • Obergum, » 19.135 
II. Schellens, - Oroningen, » 18,983 
B. Buns- Jr., Assen, l 18,817 
W. de Jong, i Gnuiingeii, a 18,780 
II. U Hoekstra. i Leeuwarden. » 17.943 
A. Pastour, » Stedum, • 17,41)7 
A. J. Benninga, a Bedum, i 17,22-3 

Uraningrn, 14 Mei: het gedeeltelijk afbreken eener 
oude- en het uutl- en vertniuwei tier lui'ientieliinziiig 
.-ui. iu de Nieiiwe-Khbinge-ti-.iat. v.a.r Mr. J. S. van 
Bonkei. onder beheer van de architecten Hoekzema: in
gekomen li bilj., als: 
li Herkenhoscli, te (iroiiingeii. ƒ 4827 
I). S. Diddens. a idem l 4440 
J. Spin. a idea 4388 
II. J. v. d. Nap. » idem i 4026 
G. P. vun Erp, i idem a 3880 
gegund. 

Vmriihroek . 14 M.-i: het maken vuu een gebouw voor 
stomnwatei gemaal mei levering vuu alle benoodigdheden: 
iugek. 4 hilj.. als: 

II. Olthotl, ƒ 5210 
J. Klooster, » 5IU0 
Joh. Buarke, » 4*.i80 
A. Baaiije. i 48'JU 

Zaanialag. 14 Mei: de gewone herstellingswerken aau 
de polders Margarela. Hleine-lluisenseii Eendracht; minste 
iuschr. was 0. Tholens, le Hoek. vour ƒ 10,797. 

Amaleidam. 16 Moi: het inaken van eene bad- en 
zweminrichting, in de dijksgrachl bij de draaibrug VOOT 
de Kutteiibiligeistraten ; ingekomen 6 hilj., als: 
II. I'. Borlas, te Amstenlam, ƒ 19,93» 
L. J. v. d. SteonhoveiienCo.. . idom • l'J.2''.U 
M. A. J. Taverne. • idem * 18,889 
B. Zuiderhoek, • idem l 18,333 
A. Paan-, • idem » 18.000 
B. v. d. Weerden. » idem » 17.980 

Utrecht, 16 Mei: het herbouwen van de schouwburg
zaal en eeuige veranderingen aan den bestaanden schouw
burg, onder beheer van de aixliitiiteu E. W. van Gendt 
1. Gz. en II. P. Vogel; iiige-koiuen 6 hilj.. als: 
Tom ft Van Bergen Henegouwen, le 's-llage, f 82,300 
0. Taiuiiungii. I Amstenlaiii, • 78,000 . 
W. A. G. Jansen. a Utrecht, i 74.840 • 
T. W. van Vloten. » idem i 73.6(10 
J. A. vun Stmuteii, i idem i 72.850 
A. C. Vink. • idem l 70.085 | 

Crenlngen, 16 Mei: het bouwen van eeu woonhuis 
buiten de voormalige Boterhigopoort ouder beheer van 
den architect G. Wind: ingekomen 4 bilj., uls: 
J. J. Pijnakker, te Kollum. / 8200 
K. Lena, » Rides Inslaan. • B ' s * 
A. l'astoor. » Stedum, - 8026 
T. Holthuis. i Groningen, • 776» 

Arnhem, 16 Mei: het bouwen van eene loods met 
kantoor. 2 broeikasten eu 2 bloembakken, aau den Velp-
seheweg, onder beheer van den architect A. R. Kreem; 
ingekomen 2 hilj., als; 
E. J. X Steentjes, te Velp, ƒ 6700 
M. Jansen, • Arnhem, • 6140 
geguud. 

a-llngr. 16 Mei: lo. hel houwen van eeu hulplokaul 
voor gemeente-apotheek in de Lninburdstraat: minste in
schrijver was II J. de Swarl, te 's-Hage. vaor/IW7< 

2o. het DOUWOn eeuer school voor middelbaar ouderwijs 
voor meisim Op de Laan; minste inschr. WSS Th. .1. Mi
nimie, te 's-Hage. voor ƒ66.200. 

3o. het deinjien der slooten langs de Hoelkudo eu den 
Stationsweg, verbreeden en liestraten dier kaden, benevens 
het leggen vau een riool; miuste ins-hr. was H, Stutjes, 
te 's-llage. voor ƒ43,3115. 

4<>. het oprichten vau een machine gebouw tot plaatsing 
van het pompworktuig voor de rioleering vau de Hocfkudo: 
minste inschr. was H. Teeuwisse. te s-llage, voor ƒ7400. 

Amaterdam, 16 Mei: lo. bet Ixmwen vun 6 steenen 
bruggen mot ijzeren bovenbouw iu deu spoorweg tusschen 
VV'urmund eu Deu lluug: iiiiusteiiim-br. was II. Wionhoveii, 
te Schiedam, voor ƒ35,800. 

2o. de levering van dwarsliggers voor het vernieuwings
fonds van den Noordh. Stsspw.; minste inschr. waren Van 
dor Made ft Gips. te Dordrecht, perc. 1 V.MH- /'7300. perc. 
2 voor ƒ3225. 

3.). idem van gegoten-stalen juititstukken; miuste iuschr. 
was de Boohiiuier-Verein fiir Bergbau u. s. w.. te Bochtun, 
voor ƒ514, 

4o. bet vernieuwen van stalen totigbewegingeti: minste 
mschr. was de Union. Aclien-Ges.dlschufl fur Bergbau 
u. s. w., te Bortmuiid. voor f'2262. 

Uilen, 16 Mei: bet verlHiuvvou vuu eeu huis voor A. 
van der Einden Az., te Etten. onder beheer vun den ar
chitect P. J. vun Genk; ingek. 4 bilj., als: 

C van Blerk, te Leur, ƒ 4337. 
P. Schiaauwer, - Breda, t 3813. 
M. Lips, i Etten, i 3790. 
A. Burghouts, l idem l 3433.50 
gegiuiu. 

Xutfen, 17 Mei i het afgraven van don wal tusschen 
de Gmeiwteeg en de Laarstraat; ingek. 7 bilj, uls: 
A. J. v. d. Huur, te Zuosn, ƒ 1777. 
Wecnink eu De Wol tl, > idem * 1288-
H. J. franken, • idem » 1248. 
II. J. Jansen, • idem i 1241. 
Ribbink en Hendriks, •• idem .. 1240. 
ht lansen, - idem • uoo.u» 
L . Schotten, » idem » 1175. 

2o. het afbreken van don vestingmuur langs dc hoofd
gracht en het hardmaken van de singels; ingekomen 2 
bilj, uls: 
Ribbmk eu Hendriks te Zutfen. ƒ 2890 
Weenink en Be Wol», I idem l 2268 

lo. de levering van 75,000 straatklinkers; ingekomen 3 
bilj., als: 
F. van de Lou, te Doesburg, ƒ 16.00 
Dezelfde. 2e monster, l 16.20 
Geerlings en Kroeso. » Dirivn. • 18.44 

4o. de levering van 200 M 3 gfOVS borggiiut; minste in
schrijver was H. Leeuwenberg, ü /2.85. 

l'li-reht . 17 Mei: het maken van de uitbreiding van 
het hoofdgeliiuivv en eenige bijkomende werken op het 
station Roermond ; ingek. 4 bilj., als : 
J. w. v. d. Putten. te Helmond, ƒ41,000 
Ch. ter Haar. • Winterswijk. • 40,980 
J, Luudy, • Sittard. « 39.888 
II. Pesters, • R.ienuond, i 38.377 

2o. het inaken van eene herstellingsworkplaats voor 
den dienst der telegniphie np bet station Utrecht; ingek. 
11 bilj., als: 
L. Matter, te Utrecht. ƒ 5474.70 
VV. A. G. Jansen, * idem > 5225. 
K. Keeis. « idem » 5150. 
II. vun Bl * Naanlen. » 4904. 
W. Nah.iijs.-n. • Utrecht » 477». 
.1. de Vos Jr., • idem .i 4760. 
J, A. van Straten. » idem » 4516. 
P. Leenders, » idem i 4437. 
A. J. van Menen, • idem H 4386. 
0. A. Hunding. » idem » 4207. 
II. G. Krijlinck, idem • 8800. 

Ouddurp, 17 Mei: bet maken van oen schoolgebouw' 
mot 7 lokalen, onder beheer vun don architect VV. van 
Leeuwen, te Hellevnetsluis; ingekomen 12 hilj., als: 
W. Lemmers, te Strijen. ƒ 33,420. 
P. Vink. I Noonlgouwe, * 31,98». 
A. Hut-laars. l Ouddorp. * 81,858. 
C. Tieleman. I Melissant. • 81,388. 
C. van Wijk, l Goedereedo, i 30,877. 
L. de Neef. « Brielle, i 29,844. 
M. L. Veeneiibos, i idem • 29.377.70 
P. de Bruin. > Nieuwenhoorn, i 28.909. 
C. Kaptijn, * Ouddorp. » 28,900. 
II. v. d. Houw » Heen vliet, » 28,6:18. 
D. Breeii Jr.. • Ouddorji. » 28,508. 
F. W. v. d. Houwen. .» Hozen burg. 28,250. 
Raoüng i 28,617-

Katlerdam. 17 Mei: hel bouwen vau 4 heeren hui zen 
uun de Schickudc. boek Bergweg, te Rottenlam. ouder 
liedeer van den architect E, G, A. Kol: aangenomen dom 
.1. de Moultneester. te Belfshavon. voos ƒ58,075. Fundee
ring details en assurantie niet inbegrepen. 

'a-Kearh, 17 Mei: de verfwerken aan de gebouwen, 
kunst werken enz. van de spoorwegen Utrecht—Bokstel 
en Breda -Eindhoven: 

le pen:. (Utrecht—Geldi-riiialsen), één inschrijver: Th. 
W. vau Aarle. ie Tilburg, ƒ 0.22 per M 1 voor het binnen-
verfwerk en ƒ0.22 per M 1 voor het buiten verfwerk. 

2e ja-re. (Gelilermalscn—'s-Bosch). een inschrijver: de
zelfde. f0.22 jier M* voor het binnen verfwerk en ƒ0.22 
per M 1 voor het buiten verf werk. 

3e [u-re. ('s-Bosch -Bokstel -Oisterwijk), 2 inschrijvers: 
hoogste inschr. dezelfde, ƒ 0.22 per M* voor het bimieii-
verfwerk en ƒ 0.22 per M ' voor het buiten verfwerk; laagste 
inschr. H. |>.' Weijtens. te Eindhoven, ƒ 0.23» p e i M ' voor 
het hiiiueiiverfwerk en _/0.18* per M* voor het buiten
verf werk. 

4e pen-. (Oisterwijk—Breda). 2 inschrijvers: hoogsle 
inschr. Louis Heoekhans, te Tilburg, ƒ0.30 nor M ' VIMU-
het bi mien verfwerk en /0.20 en ƒ0.10 por M* voor bet 
luiiteiiverfwerk: laagste inschr. Th. W. van Aarle. ƒ 0.21 
per M 1 voor het binnen- en ƒ0.21 en ƒ0.35 per M* voor 
lu-t buiten verfwerk, 

5e peiv. tlkiksel -Kindhoveii). 2 inschrijvers: hoogste 
inschr. Th. W. van Aarle, ƒ0.25 per M* voor driemaal 
oliën en ƒ022 per M* voor het hniteiiverfvverk: laagste 
inschr. C. de Ifaun, te Eindhoven, ƒ0.21 per M 1 VOOT 
driemaal oliën eu ƒ0.21 ]«r M 1 voor het buiten verf werk. 

Leeuwarden. 17 M<-i: de heistelling en versterking 
vun een gedeelte vau hot oostelijk ka naai boord der nieuwe 
Muiinikezijlsternjt; miuste inschr. was A, Nijdain Jr.. te 
Zoutkamp. VOOT f 1758. 

Haarn, 17 Moi: hot bouwen van eeue villa aldaar, 
onder beboer vau den architectS. Wierdu; minste iuschr. 
was W. van Doornik, te Haarn. VOOT ƒ13,333. 

tirenlngen , 17 Mei: het afbreken vau de kap boven 
de keukeu der bovenwoning enz., en het op- en verbou
wen van eene In-huizing, op een ju-reëel te Groningen, 
get. lett O. no, 131. onder In-heer van de architecten 
Hoekzema ; ingek. 7 bilj.. als : 
K'. Polets. te Groningen, ƒ 3274 
i ; , Berkenbosch, • idem i 3075 
11. J. Meuge, i idem l 9087 
11. 11. Mulder. a idem • 2074 
D. S. Biddens. a idem i 21100 
J. Haverman. « idem •> 26H5 
II. J. v. d. Nap, a idem » 2664 
gegund. 

Hlllegem. 17 Mei: het houwen van een woonhuis 
voor It. van T i l . onder beheer van don bouwkundige ,1b. 
Giitilomond; ingek. 5 bilj.. uls: 
J. van Looi, te Houtiijk-en-Polanoii. ƒ 7896 
A. Hieiiioinl. H Billegom. » 7350 
S. Guldeiiioud. * idem i 6800 
.1. Kluit i Overveen. • 6545 
P. P Msnhnglk I flaasrsi, » Billegom, * 6365 
gegund. 

lleuM'enheern , 17 Mei: hot lioiiwcii van s holen, on
der beheer van den aivhitect F. J. Niouwonhiiis: lo. 
school in de kom der gemeente; ingek. ü bilj. als: 

A. de Bruijne, / 22.165 
A. Spoon, l 21.185 
J. I Sn kiert. » 19.099 
F. Lindhout I 19,300 
M. L. Veeiienbosch, • 18.662 

2o. school aun het kanaal onder de gemeente Nieuwen
hoorn: ingek. 0 bilj., als: 

G. VV. 11. Wouterlood. ƒ 18.282 
H. vau Leeuwen, i 15,000 
B. de Waern, I 15,900 
A. Spoon, l 15,489 
K. Lindhout, I 14,400 
p. Veenenbosch, • I4.3i9 
Q O-Htdijk. i 18,888 
M. L. Veenenbosch, • 12.614 
J. Hijlaert, i 12,600 

3o. school aan den Westdijk onder de gem. Nieuw-
Helvoet ; ingek. 5 hilj., uls: 

A. Spoon, f 15,487 
A. Lindhout, 14,700 
C. Oostdijk. I 14.360 
J. Hij I.led, I 14,108 
M. L. Veenenboseh, t 13.920 

Leeuwarden, 16 Mei: hot makeu vau eene muziek
tent in don Prinsentuin; gegund van II. Keijzer Jr., te 
I iivvurdeii. voor ƒ2800. 

'•-Hage, 18 Mei: lo. bet éétuurig onderhoud der wer
ken behoorende tol do leidammeu in het Zwolschedioji, 
met de verlichting en afbakening: ingekomen 5 bilj., als : 

K. Schut. te kampen, ƒ 81,700 
A. L. van WijiiguunIeu IJ/., . Sliedrecht, ' 30,650 
A. van Kekem. - Nieuwjioort. a 29.700 
F. E. Terwindt - Puiinerden, i 2U.298 
C. v. d. Plus, i Hardinksveld, * 28,980 

2o. de lu-rstollingoii eu vernieuwingen aan de Hijks
rivierwerken op de Boven-, Beneden- cn Nieuwe-Merwede, 

met hot éénjarig onderhoud, in 4 perc; perc. I ingekomen 
5 biljetten, a l i : 

I P. J. Roubos Jr., te Wuiidrichem. ƒ20,450 
' 0. v. d. Plas. » Hardinksveld, « 28,185 
j (J. de Hoog, i Gorinchem, » 27,090 
| H. de Leeuwerk. i Hardinksveld, • 27,000 

A. Volker Lz„ i Sliedrecht I 26,600 
pen:. 2 ingekomen 5 biljetten, als: 

A. Volker Lz., te Sliedrecht / 18.000 
0. v. .1. Plas. . Haniinksveld. • 17,221 
0. de Hong, a Gorinchem, • 16.372 
T. de Groot. » Giesendam, i 15,924 
11. de Leeuwerk, - Hardinksveld. i 15,498 

perc, 3 ingekomen 8 bjlj., als: 
A. G. Iluijskes, te Hedel. ƒ35,225 
l i . Vlot Gz., • Hardinksveld, > 34,800 
C. Bot Cz., . Sliedrecht, • 33,7("J 
a v. d. Plas. « Hardinksveld. i 33,661 
A. Volker Lz.. • Sliedrecht, i 32.000 
A. L . van Wijngaarden IJz., • idem • 81,490 
(i. de Hoog, . Gorinchem, « 30,060 
II. de Leeuweik, « Hardinksveld, * 30,300 

pere. 4 iugek. 4 bilj.. uls: 
(1. de Hoog, te Gorinchem, ƒ28,173 
A. Volker Lz., a Sliedrecht l 28,000 
0. V. d. Plus. • Hardinksveld. ,. 27,888 
L. Kalis Kz... a Sliedrecht. i 24,871 

Ilpendam, 18 Mei: lo. het houwen en restaureeren 
van scholen in die gemeente, onder behoor van den ar
chitect H P. van den Aardweg: 

Ie perc. bet bouwen van eene nieuwe school en her
stellen vun de bestaande school te Ilpendam, mot hek
werken enz.; iugek. 7 bilj., als: 
J. du Vries, te Purmerende, ƒ 12,600 
A. Eisi-nherger, i idem » 12.513 
A. Pet » idem i 12.350 
P. dc Groot, a idem i 12.300 
L. Kok. • fluimden, a 11.024 
EL Klaver. i Ilpendam. i 11,850 
J. Plas i Puriiiorende, .. 11,444 

2e perc bet bouwen vau eene nieuwe school in de lip. 
ui het midden van de beslaande school lot vergrooting van 
Se onilerwijzeiswutiiiig; ingek. 7 hilj,, uls: 
1. 'Kronenburg, te Purmerland, ƒ 12.0 0 
P. de Groot - Purmerende. i 9.538 
L. Kok. » fluimden, - 0.524 
J. .Ie Vries, i. Purinereiide, • 9,500 
A. Ki sen berger. i idem • 9,417 
A. Pet, a idem » 9,274 
II. Klaver, n lljiendam, • 8,81)0 

3e perc. veranderen vau do school te Purmerland enz.: 
ingek, 8 bilj.. als: 
II. Klaver, te Ilpendam. ƒ3000 
.1. Kronenburg, i Purmerland. » 2»50 
J. de Vries. .. Purmerende, i 2800 
A. Pet, * idem * 2543 
L. Kok, i Umuiden. i 2528 
J. Band. " Purtiienuide, i 2462 
P. de Groot, i idem • 2400 
A. Eisen borger. » idem • 2366 
Elk perc. aan de laagste insc brij veis geguud. 

Oeaterheul, 18 Mei: het houwen van eene R. K. kerk 
en het Verbouwen van een bestaande kajx'l tot woning 
voor de eerw. paleis Jezuieteii te Oosterhout. under bebts-i 
van den architect P. .1. vau Genk; ingek. 1() hilj.. als: 
P. Ylasiiiun. te Bodegraven, ƒ 93.768 
I'. Meijer, i 's-llage, i 89,060 
A. Verlegt. i Ter Beiden, » 85,000 
E. v. d. Wetter, - I.eidsrbondam, » "8,478 
C Ligtvoet, i Oosterhout l 76,651 
A. Veniijs. « idem « 76,640 
.1. Meun, • I,-.. ,.,,-•]• .uk. I. 78,983 
.1. van GriM-neinlaal. , Loosdiiinen, i 75,3111 
('. Ouiieii. • Oosterhout • 78,040 
('. Mulders, - Kaainsdnnksveer, • 73,000 
gegund. 

Nijmegen, 19 Mei: het bouwen van een woonhuis met 
bovenwoning, onder beheer van de architecten Gicsiug en 
Seiumeliiik; ingekomen 8 biljetten, als: 
H. Hendriks. te Nijmegen. ƒ 14,710 
Th. F. M. E. Guhbels. Tiel. i 13,514 
I). f'. Oaastra. i Njimegen, * 12.557 
11. E. de Buuii, « Scheveiijiigeii. * 12.250 
E. J. Wetten, * Nijmegen. * 12.153 
II. W. v. d. Waarden. . idem < 11,660 
W. Ki-ojiuiau en 

II. A. Verheij. • idem * 10,986 
N. van Eek. o idem » 8008 
gegund. 

Haarlem. BJ Mei: eenige veranderingen aan- en het 
bijbouwen eu vergrooten van de Korenbeurs; ingekomen 
10 bilj.. als: 
J. vuu Servellen en J. G iel iels, ie Haarlem, ƒ 7760 
J. F. Verrijk. » idem • 7735 
L. Blad. * idem • 7600 
J. B. I.asschuit * idem » 7450 
J. S. van Veldhuijseii, * idem » 7378 
J- P. Nelis. i idem • 7246 
P. Verhagen en II. van 't Wout • idem i 7200 
O. Sun-n.lonk, • idem • 7150 
M. vuu Niel, idem » 6660 
J. A. Ruasveld, i idem i 6500 
gegund. 

Middelburg, l'.i Mei: de gewone oiiderhuuds- eu vei-
iiieuwhigswerlieii uau de 4 wateringen vau Walcheren: 
minste insch rij vers waren: 

pen-. 1, J. Vorkuijl Quakkelaar. te Vlissingen. ƒ43,103 
* 2, J. van den Boek. te Middelburg, 9.150 
» 8, Bozeir.le, 8,770 
a 4, 11. Huge, idem, 6,047 

Amaterdam, 10 Mei: het makeu van kaaimuren op 
's Rijks inariiioweiT. aldaar; minste inschrijver was L. C. 
Schande, te Amsterdam, voor ƒ55.860. 

Haarlem . 1» Mei: lo. bet voortzetten der verdedigings
werken np bot noonleisti-aiid van Vlieland: miuste iuschr. 
was L. A. van Haaften. te Sliedrecht. voor ƒ18.770. 

2o. de heistelling aan de zeewering van liet kustlicht lo 
Burgerdam: minste mschr. was L. Pastei kamp. te Bur
gerdam, voor ƒ81». 

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 . 

Uit de begrooting van ontvangsten on uitgaven 
voor het dienstjaar 1882 , den leden bij het dorde 
nommer vau het Bouwkundig Weekblad toegezon
den , blijkt dat hel Bestuur zich steeds illusion schept 
voor een muntschappelijk gebouw; kun het niet iu 
eigendom bekomen wonlen, dan moeten althans gel
den uitgetrokken worden om het te huren, en de 
begrooting wordt tot dit einde met een belangrijk 
cijfer van ƒ 2000, of één zesde van de begrooting, 
bezwaard. 

De belangen van de Maatschappij kunnen met het 
bestaande nederige gebouw zeer goed behartigd wor
den , en zoolang voorname posten op de begrooting 
nog voor memorie worden uitgetrokken, blijft hot 
ongeraden geld te bestemmen voor een denkbeeld, 
dat wellicht de ijdolheid van enkelen streelt, muur 
niet mag verwezenlijkt worden, zoolang voor hot 
bevorderen van het onderwijs in de houwkunst en 
van de oprichting van afdeelingen de som van twee 
gulden weidt uitgetrokken. 

/ou het niet raadzaam zijn, met het huren van 
eeu gebouw te wachten totdat men eenige zeker
heid heeft omtrent het saldo, waarover de Maat
schappij beschikken kan als zij aan haar mandaat 
voldoet; men verkeert thans omtrent vele punten, 
o. n. hot weekblad, in het onzekere en blijft er geld 
over, dun zou dit voor het gewenschte gebouw kun
nen wonlen atgezoudenl. 

Het is te hopen, dut de begrooting in den voor-
gelegden vorm niet wordt aangenomen, maar daarin 

door amendementen de noodige verbeteringen worden 
gebracht. 

Berichten eo mcdedeelipgep. 
B I N N E N L A N D . 

' s -Gravenhage . Door den (iouverneur-l ïeneraal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

benoemd: bij don Waterstaat enz,, tot ingenieur 
2e klasse, de ingenieur .'te klasse J. t.. Pierson; tot 
ingenieur 3e klasse, de adspirant-ingenieur J. Heken; 
tot adspirant-ingenieur C. VV. Ways, gesteld ter be
schikking van den Guuvcnieur-Geiieraal; 

geplaatst; dc benoemde adspiruiit-ingenieurs: P. 
T h . L . Grinwis Plaat ter hoofdplaats Padang, A . 
G . Lamminga te Probolingo, C. W. Wevs te Ba
tavia, J. Scheller te Poerworedje, J. Krom te 
Tjiribon; 

verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens ziekte, aan den ingenieur 2e klasse D. Crok. 

— Ter vervulling van een plaats van adjunct-
ijker dor maten, gewichten en weeg werktuigen, zal 
op l o Juni e. k . , iu het gebouw der polytechnische 
school te Delft een vergelijkend examen worden af
genomen. Nadere bijzonderheden bevat dc Staats
courant. 

Amsterdam. De Commissie voor de algemeene 
koloniale tentoonstelling heeft inot algemeene stem
men besloten, het antwerp-contracl met den beer Tao-
son en Washer, voor de uitvoering vsn de beraamde 
tentoonstelling, goed te keuten. 

— Naar wij vernemen staat het Vondelpark 
binnenkort een nieuwe en zeer aanzienlijke uitbrei
ding te wachten. Westwaarts van het park, tus
schen het eindpunt dor HooRstiaat cn den Amstet-
veenscheweg, dus achter het Rijksmuseum, heeft 
de Park commissie te beschikkeri over niet minder dan 
20 hektare op|iervlakte. Om «lezen met het park 
iu verbinding te brengen door ophooging, wegen, 
waterwerken cn don aanlog van villa's, heeft zich 
hierterstede eene associatie gevormd , die eeno in
schrijving heeft geopend van I % millioen gulden, 
welk bedrag, hoewel iu beperkten kring gevraagd, 
ruun volteekend w e n l , zoodat den inschrijvers slechts 
een dool van 1 aanbod kan gegund worden. Reeds 
binnen enkele weken zal met don aanleg een begin 
worden gemaakt, zoodat in de volgende lente het 
oog zich verkwikken kan aan zooveel meer natuur
schoon, als deze nieuwe villa-wijk zal tc zien geven. 

— De stoomtram Amsterdam—Diemcibrug is ge
opend. 

Rotterdam. Blijkens een in dit weekblad voor
komende advertentie, is de gouden medaille met eene 
som van f 400 toegekend aan den heer J . Verheul Dz., 
oud-leerling der Academie van Beeldende Kunsten 
en Technische Wetenschappen, als bekroning van 
het door hem ingezonden antwoord op de door ge
noemde Academie uitgeschreven prijsvraag voor een 
museum. E r waren in het geheel dertien ontwerpen 
ingekomen ; de tweede prijs werd door den heer .1. 

H. Schmitz J r . , architect te Amsterdam, behaald, 
terwijl de ontwerper van het plan , waaraan de dcnle 
prijs wenl toegekend, hoeft geweigerd zich bekend 
te makeu. 

's-Hertogenbosch. Tot opzichter Se klasse van 
deu provincialen waterstaat in Noord-Brabant, op 
eeue jaarwedde van ƒ 1 0 0 0 , is benoemd de heer A m . 
do Bruin , te Ravenstein. 

Arnhem. Op eeno jaarwedde van f 1 400 , met 
genot van vrije woning en gebruik van cokes en gas, 
wordt aan de gemeentelijke gasfabriek alhier een 
adjunct-directeur gevraagd. Sollicitanten moeien zich 
vóór den laatste dezer maand wonden tot de com
missie voor Moeide fabriek. 

— Het Bestuur van den ontworpen Planten- en 
Vogeltuiu hoeft eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een rereenigingsgebouw. Ook hierbij zijn de namen 
van de leden der jury vooraf bekend gemaakt en 
met genoegen wonlt erop gewezen, dat de inzen
ding cener gedetailleerde begrooting vnn kosten on-
noodjg is. 

Utrecht. Op de eerste jaarlijksche algemeene 
vergadering van aandeelhoudeis iu de Nederlandsche 
Ti-amvvogmnatschappij werd medegedeeld, dat de eer
ste lijn der Maatschappij, dc lijn Dokkum—Veen-
wouden, den 6 October geopend is; h.-t dividend werd 
op f 11.00 per aandeel van ƒ 1000 vastgesteld. 

Leiden. De dienst op de stoomtram Leiden— 
Haarlem, en wel voor de afdeeling llillegom—Leiden, 
U geopend. Voorloopig zullen slechts 4 treinen been-
en-weer rijden. 

Qrave. Eindelijk heeft het ontwerp tot bekrach
tiging van don onderhundscheu verkoop van de be
schikbare vestinggroodeu door den Staat aan de ge
meente de Tweede Kamer bereikt. Van de waanle der 
gronden, door dc deskundigen geschat op f 44,491, 
moet wonlen afgeli-okkcti voor het gekapitaliseerd 
bedrag der kosten van onderhoud van wegen en 
kunstwerken, het in goeden staat brengen van en
kele werken enz, tezamen / 22 .941, zoodat de ge
meente pro saldo van rekening zal bijbetalen de som 
van ƒ S Ï ,560. 

In het Algemeen Handelsblad komt dc volgende 
advertentie voor, die wij onder de aandacht der 
bouwkundigen brengen: 

sDe ondergeteekende, vroeger Architect van II. 
Exc. Je Hollandsche, Zweedsrhe, Saxischeen andere 
Afgezanten te Parijs, heeft zich nu Ie Amsterdam 
als Architect-Constructeur gevestigd. 

V A N Si.t:uTKR9, 
230 Herengracht b d . Ilartenetraat.'1 

Nadere bespreking «lezer reclame schijnt overbodig. 

Correspondentie. 
Daar «Ic plaatsing van verschillende stukken was 

toegezegd, moeten eenigebcokbeoordeeungenen ook 
de beschouwingen omtrent het Bouwkundig Week
blad voor ditmaal worden terzijile gelogd. 

http://zijl.de
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D E O P M E R K E R — Zaterd»g 21 Mei 1 8 8 1 . 

Advertentiën. 

P R I J S V R A A G . 
Het B E S T U U R van den P L A N T E N - en VOGEL

TUIN, te ARNHEM, aoodigl alle Bouwkundige», 
in Nederland woonachtig, ui t , tot de beantwoor
ding der volgende prijsvraag: 

Het leveren van Sohetsplannen voor 
een Ve reen igingsge bouw voor ± 1000 
personen, op het Terrein van den 
Planten- en Vogeltuin, te Arnhem. 

De volledige Prijsvraag en het Programma met 
Situatie-plan is op franco aanvrage verkrijgbaar 
bij den Meer C. NORTTEH Aan., Vdperweg te 
Arnhem. 

De beoordeel ing der ingekoinene ontwerpen zal 
geschieden door eene Commissie, bestaande uit de 
drie volgende Heeren: 

1". E U G . G U G E L , Hoogleeraar te Delft, 
'2". A . \ V . V A N D A M , Architect te Rottenlam, 
'.1°. C . M U I J S K E N , Architect te Amsterdam. 
Aan de Jury wordt het recht gegeven, drie prij

zen toe te kennen: 
l e prijs ' 3 0 0 , — , 2e prijs ƒ250.—, Tie prijs 

ƒ 1 5 0 ; het eerst bekroonde ontwerp heeft voorwaar
delijk aanspraak op eene extra premie van / 200. 

Da bouwkosten mogen een bedrag van (60) zestig 
mille niet te boven gaan. 

liet Hestuur van den Planten- en 
Vogeltuin le Arnhem. 

Aanbesteding. 
Het B E S T U U R van don A M S T E R D A M M E R - P O L 

DER zal op Woensdag den Isten Juni 1 8 8 1 , te 
12 men des middags, te AMSTERDAM, in het 
lokaal Eensgezindheid, aan het Spui , in het open
haar hij enkele inschrijving, doen aai il Misleden : 

Het maken van een los- en laadsteiger 
aan het Hoofdkanaal, het bouwen 
van eene arbeiderswoning en van 
eene bergplaats voor materialen, met 
de daarmede in verband staande 
werkzaamheden, alles nabij het 
stoomgemaal van den Polder. in 
twee perceelen. 

De aanwijzing zal geschieden op Maandag SO Hei 
e. k . , des voormiddags te II uren, aan het stoom
gemaal van den Polder. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden hij 
tien Hoofdopzichter van den Polder, ie Houtrijken 
Polan*n, hij wien tie voorwaarden dezer aanbeste
ding kunnen verkregen worden tegen betaling vun 
/ 0.50, 

De inscbrijvingsbilletten kunnen op den dag der 
aanbesteding tot 11 urea ties voormiddags ingeleverd 
worden aan tie Secretarie van den Polder, op het 
Raadhuis te Amsterdam, kamer no. 88 (afdeeling 
Publieke Werken). 

H E T BESTUUR. 

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 K S W E T H O U D E R S van RGT-
TEIIDAM /ijn voornemens op Woensdag den 15/ tut t i 
1 8 8 1 , ties namiddags ten 1 ure, ten Raadhuize al
daar aan te licstedun : 

Het maken van den Bovenbouw der 
Zeevischmarkt; 

alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden met de teekeningen tlie, op tie gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op tie Plaatselijke 
Secretarie en het Stads Timmerhuis te Rotter
dam, en na den 2.'1 Mei a. s. vuor deu prijs van 
ƒ 1 . 5 0 verkrijgbaar ziju bij Wed. P. V A N WA ES-
B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers aan tien Houttuin 
i i " , 711, ulwaai tevens exempluteti van ilcn bijv -
meld be-t.-k behoorenden liewigtstaat worden gele
verd voor ƒ - ,25 . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing zal aldaar plaats heb
ben op Dingsdag den 31 Mei 1881 , des voormid
dags ten 11 ure. 

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 30 Mei 
1881, te 12 uren ties middags, in het openhaar 
en bij enkele inschrijving doen A A N B E S T E D E N : 

Het leveren van diverse M E T A L E N 
VOORWERPEN. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij dei Gemeente, tegen be
taling van ƒ 0 . 1 5 . 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen len 
Kantore van den Gemeente-Ingenieur, Kamer No. 93, 
op het Stadhuis, des ochtends vnn 10—12 uren. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

18 Kef 1881. Ite Secretaris, 
DE N E U E V I L l . E . 

Aanbesteding bij Inschrijving, 
vnn Int 1.1 1 I K l \ r n *>l I I vun 

twee directwerkende Hevelcentri-
fugaalpomp-Werktuigen en 

twee Stoomketels 
mei hunne H E M E T S E L I \ G , in hel tc bouwen 
S T O O M G E M A A L iu den Stadspolder nabij DOR
DRECHT. 

Gegadigden moeten hunne billet ten inleveren vóór 
Woensdag 8 Junij 1881, des middags twaalf uur, 
ter Secretarie van dc Gemeente Dordrecht, in eene 
daartoe op iederen werkdag aldaar aanwezige bus. 

Inlichtingen te bekomen aan het bureau tier Ge
meentewerken uitlaat'. 

Het bestek i s , legen betaling van ƒ 0 . 5 0 per 
exemplaar, op franco aanvrage, verkrijgbaar ler 
Secretarie voornoemd. 

i < l l l l v T M i : 
V A N 

Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen. 

VE HOV VE H D At iff. 
H E T B E S T U U R maakt bij dezen bekend, dat op 

tie door hetzelve uitgeschreven prijsvraag voor de 
inlevering van een plan van een Kunstnijver
heid Museum met daaraan verbonden School, 
zijn ingekomen 16 ontvrerpen. 

Ingevolge de uitspraak der beoordeelingsjuiy is tie 
eerste prijs toegekend aan het ontwerp ingezonden 
onder het Motto Minerva, waarvan bij de ope
ning van het verzegelde naambriefje is gebleken de 
vervaardiger te zijn de Heer 

I.VEIlllElLIIZii.tdlol(mlani. 
oud-leerling der Academie, thans leerling der Poly
technische School te Delft. 

De tweede prijs is toegekend aan het volgens de 
beslissing der jury in tie 2de plaats l>e-t gekeurde 
ontwerp, ingezonden onder het mol lo Kunstnij
verheid , waarvan uit het naambrielje is gebleken 
tie vervaardiger te zijn de Heer 

I. II. SCHwTTZ.Ir., 
A r c h i t e c t t c A me ter dam 

Het getuigschrift voor het in tie 3de plaats ge
keurde ontwerp wordt niet uitgereikt, als wordende 
door den vervaardiger van hel ontwerp dat door de 
jury daarvoor was aangewezen, niel aangenomen. 

Het Hestuur 
der Academie van Beeldende Kunsten 

cn Technische Wetenschappen , 
Mr. W . H . s' J A C O B , Voorzitter. 
H E N D K . V E D E R , Secretaris. 

Botterdam, Mei 1881. 

A A N B E S T J ^ Ï N G T 
De B O U W M A A T S C H A P P I J B K O R T L A N D " te 

SCHIEDAM, zal op Woensdag 1 Juni I88I , des 
middags te hall' twee uur, iu het Koffiehuis De 

Visscherij aldaar, aanbesteden : 
Het ophoogen en aanleggen van een 

Weg met Keibestrating en Riolen in 
den polder Kortland te Schiedam. 

Het bestek is te verkrijgen a ƒ 0 . 5 0 ; inlicht ingen 
geeft de Architect M . V A N KR K E I , . 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R t:s W E T H O U D E R S van OOLT-

QEN8PLAAT zullen, behoudens nadere goedkeuring 
van l l l l . Ged. Staten dezer Provincie, op Woensdag 
tien In Juui 1 8 8 1 , des v. m. 10 uren, ten Raad
huize tier gemeente, iu het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen eener school voor 336 
kinderen, en eener onderwijzerswo
ning. 

Het leveren van het benoodigde School 
ameublement enz. 

l iet bestek eu de teekeningen liggen ter in/age 
en overname ten Raadhuize der Gemeente, en zijn 
gedrukte bestekken aldaar ad / 1,50 per exemplaar 
op franco aanvraag verkrijgbaar, evenals bij tic 
Boekhandelaren M . W I J T en Z O N E N te Botterdam, 
bij wie ook kopieën tier teekeningen ad ƒ 3 per atol 
te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Donderdag dei t l ' J r iMei 
tics II. m. 6 uren door tien architect J . I. V A N 
W A N I N G , O. Schie 86 Botterdam, bij wien in
middels, desverlangd, nadere inlichtingen te beko
men zijn. 

^ \ . \ B E S T E I ) l \ ( r 
B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S van STEL

LENDAM zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
l l l l . tied. Staten dezer Provincie, op Dinsdag den 
S i n Mei 1 8 8 1 , des v. m. 11 uren, ten Raadhuize 
der gemeente, iu het openbaar aanbesteden : 

Het bouwen eener school voor 240 
kinderen. 

Het leveren van het benoodigde School-
ameublement enz. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
en overname ten Raadhuize tier Gemeente, en zijn 
gedrukte bestekken aldaar ad ƒ 1 per exemplaar op 
franco aanvraag verkrijgbaar, evenals bij tie Boek
handelaren M . WIJT na Z O N E N Ie Rotterdam, 
bij wie ook kopieën der teekeningen ad ƒ 2 per stel 
te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Donderdag tien lOden Mei 
des n. m. 1 ure door den aichitect J . I. V A N 
W A N I N G , O. Schie 86 Rotterdam, bij wien in
middels, desverlangd, nadere inlichtingen te beko
men zijn. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R KN WETHOUDERS van DES 

BOMMEL zullen , behoudens nadere goedkeuring ven 
HIL Ged. Staten deter Provincie, op Dinsdag den 
S i n Mei 1881 , ties namiddags .'t uren, ten Raad
huize tier gemeente, in het openbaar aanbesteden i 

Het bouwen eener School voor 240 
kinderen, en eener Onderwijzerswo
ning. 

Het leveren van het benoodigde School -
ameublement enz 

Het bestek en de teekeningen liggen ler inzage 
en overname teu Raadhuize der Gemeente en zijn 
gedrukte bestekken aldaar ad ƒ 1 , 5 0 per exemplaar 
op franco aanvraag verkrijgbaar, evenals bij de 
Boek handelaren M . W I J T K N Z O N E N te Rotterdam, 
bij wie ook kopieën der teekeningen ad ƒ . ' ( ,— per 
stel te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing Ier plaatse op Donderdag tien 19n 
Mei . des namiddags 4 uren, door den architect J . 
I. V A N W A N I N G , O. Schie 86 Rotterdam, bij 
wien inmiddels, desverlangd, nadere inlichtingen te 
bekomen zijn. 

T E E K E M A R . 
Een B E K W A A M T E E K E N A A R gevraagd 

op een bureau van Staatsspoorwegen. 
Adres franco onder no. 700 bij den Boekhande

laar W . c. VAN' R E I S D E N te 'sHerlogenbosch, 
met opgaaf bij wien inlichtingen zijn te bekomen. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kiiffiiaars van Zuilen- en TalHbazalt-aninfn 

in R I J N P R U I S S E N , 

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

KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEKSES, ESZ-
Sieuteehaeen S.zijde 56, K o t t t r d j i m . 

Moziiik Tegels voor Vloeren 
in K K I I K K X , 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 , 011/,., alsmede I1EKI.EED1NG 
van M I ' K K N . TKUKI .S vuor I I I .OKMIIAKKEN en 
P A N E E L W E R K enz, 

U i t s l u i t e n d A f j c i i t s c l i a ) ) v a n M a w ,v ("'. 
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 

C 3 - . J. OOR, 
Firma A X T . T)K W I L D , 

Sohêêpmaktfthaoen .V". (ill en Jufferttraat N". 66. 

R O T T E R D A M . 

I PARKETVLOEREN, 
S V[LLEROY & BOCH. METTLACH 

BOCH Fre.es. MAIBEUGE 
~ MINTON. H0LL1NS & C '.. STOKE 
fJ2 bij de Vertegenwoordiger* cu Depótliouders: 
/ - D E L I N T Jb C . Haringvliet 7, Rotterdam. 

I J . M ' M J I M J M I tj ' i . i ' I I I . ' I J w u i i j f 

voor licht en zwaar loopend werk , alsook voor het 
sineeren van Stoomcylintiers bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of in bussen verkrijgbaar bij 

Lan&ré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam 

j B A . T - . j T - m A . & r C . 

Zeer billijk la koo|, 

een nieuwe zware ijzeren dragueur, 
geschikt voor !i M diepte. 

Te bevragen bjj UK J O N G H & C». , tc Uudewalcr. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROOIER 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. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goutlsc.be Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indii van de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit dc fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
tloor de Maalschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

Algemeen Depot 
D E H 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S l l i C » . TE KUtiMlS. FHWkKIJK. 
Z I L V E R E N ' M K I I A I I . I . E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen eu Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten vau goedkoopc 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguei nines). 

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

de HoUandtehe 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 .:m alle bekende typen 

en reparation uan bestaande K E T E L S worden iu 
| den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

S p e c i a l i t e i t 

V A N 

W A T E R P A S - , HOERMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten. Landmeters, 
leekenaars, enz, 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

E i n A i 

Xatuurl. Asphalt tan: 

VAL DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Beltireg X». 3. 

(ii't'Oinprimt'erilt' Asphaltwi'jtni en dito llorsdivlneren. 
Werken iu Asphall-.Masliek voor Trottoirs, Skaliiiij-ltinks, Mom vloeren. Kelders. 
Kolt- en kegelbanen. Winkel- en Mauazijniloerrn. Uanif.rn. Veranda's, Drug- en 

Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Muilen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend. Oiitloordriiiidwar. Geraas\\erend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inliclitingeii omtrent bet leggen vun Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zieb te adresseeren 
an het Kantoor der fabriek, lleltweg Amsterdam. He Din 

W. PATON WALSH. 

Aannemers-Iaterialen 
t e K O O P . 

4 H e i m a c h i n e s . Systeem MORRISSON met ot 
•onder schip. 

3 St oommortel molens 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Hol l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen mei breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

M 3 frater per minnet (8 H 4 ftf. boog opvoerende). 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden, te bevragen bij 

L. J. ran den STEENHOVEN, &, Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amaterdam. 

II. IIOLSIIOEIt. le Arnhem. 
1 M B * . Z l l v r - r r n M e d a l v o o r W a t e r -

p t i M - l nut r u i n e n t e n . 
8 * 7 0 . Hoeugnte o i i d e r n e l i e l d l n a * v o o r W n * 

t e r p H N - e n H o e k m e e t - I n N t r i i n i e n t e n . 
Voorts: IIARO- 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 , euz. enz. 

B U B I i E R L I J K E K T O T 
C o n s t r u c t i e d e r o n d e r d e e l e n v a n g e b o m v e u 

(x. J . M O R R E . 
s t e n Platen a f l . I Trappenhoek. 

per plaat : i O cents, 
llij alle Boekhandelaren voorhanden en bij den 

Uitgever J O H . I J K E M A , 's-Gravenhage. 

Gedrukt bij G . W . van der Wiel & Co. te Arnhem 

door 

T e k 

P r ij s per vel druks 2 . » 

Zestiende Jaargang. N". 22. Zaterdag 28 Mei 1881. 

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 •seeneaMal bedraagt vuur Imt btseealaaa' ƒ1.65 p a r i •aaensa 6( 
wil i>ij roctaHbeuvUaa aai gulden per, jaar. aJaenkenthi aeanaam bij roe** 
nitliestelliug 15 cent. 

Alle stukken en advertentpn te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen, 

Ad verten tie 11 vau 1-6 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 ccut voor eiken regel 
plaatsruimte eu 10 ccut voor een bewije-nominer. Advertentiën Voor liet bui-
tculnud 25 cent per regel, 

IETS O V E R HET S T A A L . 
De ingenieur Périssé heeft in het Conservatoire 

des arts et métiers, te Parijs, 000 voordracht gehüu-
- den, ook voor dames, óver Vader dans les temps 

muileruts, Daaraan wenscb ik iets te onlleenen voor 
tie lezers van tie Opmerker. Wie het geheel wenscht 
te kennen, leze de Revue Scientifiguc van 7 He] 
j l . (prijs 30 cents). 

Het staal, /.egt genoemde ingenieur, is een zeer 
oud metaal: het is vóór eenige duizenden jaren in 
de plaats van het brons gelreden Gij hebt allen 
hot «reu spreken van de drie tijdperken der oudheid: 
bet steentijdperk, omdat de mensch tie metalen nog 
uiet kende: bet bronstijd perk en het eindelijk het ijzer-
tijd|iei'k. Men moest liever zeggen: heL staal tijdperk, 
want het ijzer, waarvan onze vooroudere zieb iu 
ver vervlogen eeuwen bediend hebben, was zeker 
staal, of tenminste een staal bevattend ij /er, dat 
door indoiiijK-liiig (trempe) als het roodgloeiend Wits, 
hard moest worden. 

Tegenwoordig noemt men in de nijverheid , sedert 
eenige jaren, ook staal een ue-motteii metaal, dat 
niet in water gedoui[ield wonlt. Itaartuc behooren 
reeds meer dau twee derden van de :jt)0,0Ü0 a 
400,000 tons Maal, die meu jaarlijks iu Frankrijk 
vervaardigt. 

Vrij algemeen geldt uu de bepaling: staal i - ge 
smolten ijzer, vereenigd of verbonden met eenige 
duizendsten vreemde I ie hamen , die er zekere gesochte 
eigensrliappeii uuu geven. Nu eens is het een grooter 
weerstandsvermogen dun dal van het ijzer, dan we
der een grootere rekbaarheid; meestal ia het staal èn 
meer weernluudbi'dend i n rekbaarder dan hel ijzer; 
ultijd is het gelijkslachtige!', omdat bet een gesmol
ten mettuil is. 

He chemische sjutienslelling dient, om zoo te zeg
gen , als gids bij de vervaardiging om deze of die 
eigenschap tc verkrijgen. Ilv. , buitengewoon /acht 
staal bevat niet meer dan twee duizendsten koolstof. 
Als het staal meer kool bevat, is hel minder rek
baar, maar daarentegen tneer weentendbienend, harder. 

Mangaan oefent een heilzamen invloed u i t , als 
het met ij/er vereenigd is. Phosphoren silicium kun
nen zonder bezwaar met mangaan in het ijzer sa
mengaan. Ttingsleen en chroom geven aan het 
staal grooter hardheid. Zwavel en phosphor, in groote 
hoeveelheid, zijn schadelijk. De meeste staalsoorten 
bevatten minder dan een ten honderd koolstof, het 
gegoten ijzer daarentegen drie tol zes. Meti verkrijgt 
staal door gegoten ijzer gedeeltelijk le ontkolen. 

liet staal weid reeds jaren vóór onze tijd
rekening vervaardigd door tie Hindoes, de Assyriers 
en de Egyptenaien. Hoe anders aooden laetatgenoem* 
tien hun hiëroglyfen hebben kunnen maken in graniet 
en porfier.' Zij konden vermoedelijk staal winnen 
door smelting op de wijze, die nog gevolgd worth 
in liitli '- en China. Opmerkelijk genoeg is sinds vier 
duizend jaren de werkwijze voor hel bereiden van 
gesmolten staal niet veel veranderd. Zelfs vóór twin
tig jaren geschiedde de vervaardiging nog, gelijk 
vóór vier duizend juten, in kleine smell kroezen, tlie 
zekere hoeveelheid ijzer, vrij van nadeelige zelfstan
digheden, ontvingen, waaraan men een kleine hoe
veelheid koolstof' toevoegde. 

Door tie vervaardiging iu smeltkroezen verkrijgt 
men goed staal, maar het is kostbaar. met de 
nieuwe werkwijze kalt men goedkoojier en even 
goed staal voortbrengen. 

Tegenwoordig zijn twee werkwijzen in gebruik: 
die van Hessemer en die van Martin Siemens. 

Met den converteert ler vau Hessemer kan men in 
vijf en twintig minuten tien duizend kilogr. voort
brengen , in een week duizend tons met één paar 
Oon verteerden. Men behoeft slechts lucht te blazen 
in een hoeveelheid vloeibaar ijzer. Het toestel gelijkt 
op eeu retort, maar is van plaatijzer, inwendig be
kleed met Baar zandachtige aarde. 

Deze retort kan draaien op twee lup[ieii, zoodat 
hij elke stelling orn een horizontale as kan aannemen. 
Tegenover de monding, waarin men hel gegoten 
ijzer brengt, bevindt zich een winddoos, die door 
een der tappen gemeenschap heeft niet een kluchtig 
blaaswerktuig, soms vun meer dau vijf homlenl paar> 
de kracht. Na het ingieten vau het ijzer, wordt 
de oon verteerder overeind gezet en verleent toegang 
aan de ingeblazen lucht, die de vloeibare stof door
dringt over een dikte van 1.50 M . ongeveer en 
verbranding tusschen de moleculen teweegbrengt. 
Eerst l>i.nidi het sil icium, omdat het de meeste 
verwantschap met zuurstof heeft, vervolgens het man
gaan en de koolstof; eindelijk zou het ijzer zelf bran
den, zoo de bewerking niet U»t staan werd gebracht. 
Langzamerhand stijgt de warmtegraad van het bad, 
en vlammen van tien tot vijftien meter lengte stij
gen bijna loodrecht uit de monding. Als men ge
komen is tot het tijdstip van de verbranding dei-
kool, heeft de vlam een glans, slechts te vergelijken 
hij dien der zon. Dit is zeker de meest indruk wek
kende kuustlttwerking op het gebied der nijverheid. 

De groote moeilijkheid, die gedurende vijf of ze» 
jaren «len goeden uitslag heeft tegengehouden, was: 
juist in het geschikte oogenblik op le houden. Eenige 

seconden meer of minder deden het gietsel mislukken. 
Toen is men óp de gedachte gekomen verder te 
gaan dan noodig was, dat is te zeggen, het metaal 
zelf te uxyileeren, om zeker te zijn, dat de vreemde 
lichamen eruit zouden worden veitlreven, en ver
volgens op den afgelegdeo weg terug te koeren door 
bijvoeging Min gegoten ijzer, dat vrij rijk aan man
gaan ia: Spiegeleiten. 

De butste toevoeging brengt ijzer, mangaan en 
kool aan. He laatste wordt hij de massa ingelijfd , 
en wat het mangaan betreft, zijn hoofdrol is, zich 
meester le maken van tie zuurstof, waarvan meu het 
ijzer ontdoen moet, zoo men de Inwerking niet wil 
zien mislukken. Huur het mangaan meer verwant
schap dau het ijzer bindt tot zuurstof, maakt het 
er zich ten eenemale meester van eu vormt eeu 
vloeistof, tlie tien dienst duet van bezem en nlle on
zuiverheden vuu het bad wegneemt. 

Ook hier is de stol' tot slavin van het verstand 
gemaakt, / i j geeft toe, zij buigt onder den wi l van 
deu mensch. 

Volgens tie werkwijze van Hessemer wordt thans 
de grootste hoeveelheid s'ual gemaakt. Zij levert 
ook de stalen spoorstaven, wier voordeelen lm ven de 
ijzeren sinds eenige jaien algemeen worden erkend, 
l le spoorweg-ingenieurs nemen aan, dat, bij gelijke 
door-neile, de duur tenminste vijf- tot zesmalen 
grooter zal zijn. De stalen spoorstaaf kost uu niet 
zooveel als vóór tien jaren tie ijzeren. Het staal 
voor s|Mjorstaven moet hard genoeg ziju om behoor
lijk weerstand te bieden aau slijting, maar tuin den 
anderen kant zacht genoeg oin niet bloot te staan 
aan breuken, vooral i i : koude landen. Weldra zal 
men niet meer reizen op ijzeren banen, maar op 
stalen. 

Ten slotte een vergelijking uit het gebied der 
geschiedenis. 

Voor vijftien ceuicen wierpen verscheidene volken 
uit het Oosten zich op het Westen, met bet zwaard 
in de vuist. Hef staal bracht toen overal rouw iu 
de huisgezinnen en verwoesting in de veroverde lan
den. Ten tijde van den inval der Barbaren was 
hel staal slechts een dienaar der verdelging. 

Tegenwoordig is het geheel anders. Wel-is-vvaai 
dient het uog steeds om wa|ienen le maken, maar 
ook, en vooral, om werktuigen en spoorstaven tt; 
vervaardigen, die bovenal dienaren van de voort
brenging en van het vervoer ziju. 

Vóór eenige weken is een leger, onder aanvoe
ring van een Russisch generaal, de zandige streken 
doorgetrokken, die de Kaspische Zee scheiden van 
Turkestan. Het ging van het Westen naar hel Oos
ten , in een richting, tegenovergesteld aan tlie der 
liarbaten. Dit dappere leger heeft voorwaarts kunnen 
rukken, ondanks zijn geringe getalsterkte, niet al
leen omdat het staal bij zich droeg in den vorm van 
jIIisthimlswapenen, maar ook in den vorm van een 
bondgenoot, de spoorstaaf, die bat slagen der on
derneming verzekerd heeft. 

Te gelijk met het kleine leger gingen ingenieurs 
vooruit, wier roeping het was den te volgen weg 
aau te wijzen en , stap voor stap, de spoorstaven te 
leggen, die hel korps in gestadige gemeenschap met 
ziju magazijnen moesten houden. Dit was zeer noo

dig, /elf- onontbeerlijk, wan' de doorloopen streek 
•matte slechts zand, altijt) zand. De spoorweg voerde 

dagen levensmiddelen, water, munitie en voor
raad vau allerlei aard aan. 

Ik kan dus zeggen , dat het de stalen spoorslaaf 
is , die in tie Trunskaukasische streken tic Russen 
instant gesteld heeft zegevierend voort te rukken 
tot in tie hoofdstad der Turkomannen. Maai- de 
spoorslaaf zal blijven zotuier herinneringen vun ver
woesting te wekken; zij zal gediend hebben voor 
den oorlog, maar zij zal weldra een werktuig van 
den vrede zyn. 

Vóór eenige weken hebben de Fransehe Karnen 
beslist, dat van het westelijkste punt van Afrika een 
lucht zou worden gedaan in oostelijke richting, met 
het doel de oevers van den Senegal door een s|ioor-
b;ian te verbinden met die van den Niger. De sta
len spoorstaaf is bestemd ook daar de muchtigste 
bondgenoot te ziju , om de zoo weinig onderzochte 
streken vau Middel-Afrika voor tie beschaving te 
veroveren en Tomboektoe te bereiken, die stad, nog 
altijd omgeven door den stralenkrans van het onbe
kende. Tomboektoe moet vroeger een stad van ge
wicht ziju geweest, tlie de Mooren en tie Arabie
ren, ook uit het Ousien gekomen, onderworpen heb
ben met bel slagzwaard in de vuist. En na met 
zekeren luister te hebben geschitterd, is haar glans 
verdoofd , omdat /ij opgehouden heeft in verbinding 
ti' staan met tb- streken in de nabijheid van den 
N i j l , vanwaar du veroveraars waren uitgegaan. 

Na dc om zoo te zeggen vreedzame verovering , 
die Krankrijk in Afrika zal ondernemen, door uit 
te gaan, niet nlleen van dc oevers van den Atlan-
ti-rlicn Oceaan, maar ook van de kusten der Mitl-
dellandsche Zee, zal dit aan de lieschnving terugge
geven land niet meer eraan blootgesteld zijn hare 
weldaden tc verliezen, omdat het verbonden zal blij
ven met ile zee, dal is te zeggen met de arbeidende 
wereld, door de twee spoon teven, die de Fransehe 
pioniers zullen hebben gelegd. 

Terecht zeide ik this straks, dat vóór vijftien eeu
wen het staal van het Oosten naar het Westen 
werd gebracht met het uitsluitende doel van ver
overing en verdelging, terwijl het. tegenwoordig een 
gang in tegenovergestelde richting volbrengt om, 
wel-is-vv;iai . aanvankelijk een werktuig tut verove
ring te zijn maar om daarna , en hoofdzakelijk , te 
dienen tol beschaving. 

Immers, is niet hij de grootste dienaar der be
schaving, die de volken met elkander iu gemeenschap 
brengt, die hen iustaatstelt elk oogenblik niet alleen 
hun voortbrengselen te ruilen , maar ook hun ge
dachten te wisselen, om te geraken tot die gemeen
schap van belangen, die alleen later den vrede ver
mag te brengen, zoo althans de vrede voor het 
nieiisilulotu is weggelegd.' 

Zoo ooit deze droom worth verwezenlijkt, zullen 
tie stalen wajienen in het tuighuis blijven; zij 
zullen er roesten en ten slotte terugkeereu tot de 
staalfabriek, waar de machtige werktuigen, die ge
diend hebben tot hun vervaardiging, ze zullen doen 
tarkeeren in spoorstaven en andere instrumenten van 
vrede en arbeid. 

11 Mei 1881. 0 . 

P R I J Z E N V A N R O U W T E R R E J N . 

Deventer. Het Gemeentebestuur beeft twee bar* 
ceelen voonoaligen vestinggrond den 1 Xitn Mei in 
veiling gebracht, en wel aan de verlengde Keizer
straat, den hoofdtoegang van het Station der Staats
spoorwegen lot de stad. liet eerste perceel van 945 
M ' J grootte, op tien hoek der genoemde straat en 
den weg, die langs tie nieuwe gracht loopt, werd 
in eerste veiling op ƒ 2600 getrokken, met f ^'^00 
gehoogd en alzoo op /" .'191)0 gebracht, terwijl het bij 
de definitieve veiling ' 6 1 0 0 kon opbrengen, over
eenkomende met een prijs van f OAÖ per centiare. 

liet tweede perceel, vun 880 M 3 grootte, is op den 
anderen hoek vun de verlengde Keizerstraat gelegen 
en wel meer stadwaarts; het wenl iu eerste veiling 
getrokken op ' 3 8 0 0 en gehoogd tot ' 4 5 0 0 , ter
wijl het in de laatste veiling / 5800 opbracht, ge
lijkstaande met een prijs van fti.QQ per centiare, 

Onder de voorwaarden van verkoop was de be
paling opgenomen, dat op elk perceel hoogstens twee 
geheel vrijstaande villa's mochten gebouwd wonlen. 

R E G E L I N G V A N DEN DIENST E N HET G E -
DRUIK DER S P O O R W E G E N . 

Volgens het atileelingsonderzoek nopens het wets
ontwerp tot aanvulling van de wet van 9 Apri l 1875 
(Staatsblad n°. 07) , werd nagenoeg algemeen de 
wenschelijk he id erkend om zoo mogelijk het gevaar 
vau brand up heide- en bosehgroudeti, langs onze 
s|H»orwegeji gelegen, zooveel doenlijk tc keeren, al
thans te verminderen. Er werd gewezen op de on
verantwoordelijke wijze, waarop de stoken op de 
locomotieven meermalen met het vuur der machine 
omgaan. Zoo wonlen bijvoorbeeld, wanneer zich 
vele slakken in tien vuurhaard bevinden, deze uit 
tien haard geschept cn gloeiend aan de zijde van 
den weg geworpen. Meer dan de vonken uil de 
schoorstccucn, meer dau tic asch en sintels die dooi
den roosier van tien vuurhaard op den weg vallen, 
schijnt deze wijze van handelen dikwijls brand te 
doen ontstaan. Het behoeft geen betoog, dat tegen 
dergelijke handelingen, die uit den aard der zaak 
zelden worden geconsLatecrd, grondeigenaren een 
recht mogen doen gelden up bescherming, vooral 
daar het bijna undoeulijk is legen het hier beduelde 
gevaar eeue verzekering te sluiten. 

De vraag werd overwogen, welke verplichtingen 
door deze voordracht aan de sjMiorwcgmuatschappijen 
wonlen opgelegd, en welke de fmancieele gevolgen 
daarvan kunnen zijn. 

Volgens velen was het aan twijfel onderhevig, of 
de Staat wel het recht bezit tol hei geven van der
gelijke voorschriften als deze wet bevat. Derogeert 
men door deze wetsbepaling niet aan dc contracten, 
door den Staat gesloten met exploiteerenile maat 
schappijen.' Of zullen die maatschappijen, krachtens 
a r t Oti der wet van 9 Apri l 1875 (Staatsblad i r . 
07) , schadeloosstelling van den Slaat kunnen vra
gen? Ar t . 'S3 spreekt wel van afsluiting der spoor
wegen en doet dc kosten dier afsluiting dragen dooi
de ondernemers van deu over tien spoorweg loopen
den dienst, doch hetgeen in deze wetsvoordracht 
bedoeld wordt kan met dien naam niet wonlen ge
noemd. Wanneer het hier eene wijze van afsluiting 

Door het Departement van Waterstaat. Handel en Nijverheid is iu de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
S|ioorwegen over de maand Februari 1881. 
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ToTAi.r ONTVANGST KV over Kcbruari 1881 (1); Maatschappij tot Etploit'itii- vnn Staatnitpnorwegcn ƒ725.284.99 (tegen ƒ741,266.335 iu 18811); Ne. erlan.Uclie llijii*noorwigina»tiicliaii]Uj 
ƒ362 714 405 itf'.'cii / 421.IHI7.525 in IHSOV Spoorweg l^ idcu- Woerdea n,im.~4? tegen /'8.54H.785 iu IShll); HolUmU-lie lJiercti-Spu<irwt gnaatscliamnj: a. lijnen («westen Amsterdam 
V210H3130 (tegen ƒ222,079.12 1 iu 1880); b. lyneti beoosten Am-terduiu /'1511,445.25;' liegen )'110,1 H >fi5 in 1*80). Nederlun.Nrhe (Vaü^al^DreeaTftSahwaappij /66.5:1s 77 H a M / 71.4-Mi.y6 
l a 1880); Noordbraliintseh Duit-eb- B] rwe^immtschappij f 24.518.111 liegen ƒ27,812.99 iu 18801; (irand Ceutral Hclge J 475,722.:.:. .n-.̂ -n 572.29U.U5 ui l ^ u , l(l.eiui«.-lie >| r 
wegoudcrueming: a. Nijinegi-u Kleef j 5,990 (tegen ƒ5,230 f.. IH80;; *. /ivenaur Kleef; 3,065 (tegen ; 6,220 in ItWO); Spoorweg^nderntunug Mee hele u-TeriHBSSa J 89,871 

(!) Dewyl de delluiticve cgfer- • ' -i der outvuugsteu éfnt luier kaaaea wordeu WI. I_ , - . ILJJ , ziju aaat opgnveu tli-cliU al« beuadercude tc briebouweu. 
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gold, ware het stellig beter het koninklijk Insluit 
Tan 9 Juli 1876 (Sttiattblad n". 161) te wijzigen. 

Over de doelmatigheid der aan tu wenden mid
delen was het ounb'el verdeeld. Hoezeer men erkende 
dat bet onbrandbaar maken van een stuk grond iu 
vele, ja verreweg de meeste gevallen zou blijken 
uldoemle te zijn. aangezien UH-.1I iu den regel de 
bi-and iu de onmiddellijke nabijheid van de spoorbaan 
ontstaat, zoo wenl toch door velen betwijfeld of dit 
doel wel zoo gemakkelijk sou kannenwordenbereikt. 

Het eenig artikel van dit ontwerp noemt als maat
regel ter voorkoming dier branden het graven van 
slooten, bet omspitten of' het Utlekken met onbrand
bare stoffen van eene doorgaande itrook gronde. 
Maar die slooten tullen voortdurend met water gevuld 
moeten blijven, hetgeen in droge streken ondoenlijk 
'is; het omspitten van den grond zal weinig baten, 
wanneer het niet telkens wordt herhaald. 

In meer dan éene aldeeling was men met bel oog 
op het bovenstaande van oordeel, dat bel beoogde 
doel wellicht beter zou te bereiken zijn door aan 
vuurhaard en schoorsteen der locomotief de noodige 
inrichtingen aan te brengen, waardoor dc veripreidjng 
van vonken en vuur zou wonlen belet. 

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

De Minister van Waterstaat heeft zijn memorie 
van antwoord ingezonden op het verslag der Tweede 
Kamer over de voordnicht tot aanleg van een kanaal 
ter verbinding van Amsterdam met de Merwede. 

l l i j verdedigt nader de opportuniteit dier voordracht 
door te wijzen op het onberekenbare nadeel, dat het 
algemeen handelsbelang des Lands dreigt, indien door 
uitstel van onmisbare verbetering der handelswegen 
de handel niet instaat wonlt gesteld, om het hoofd 
te bieden aan de roncurn niie van de havens in na
burige Rijken, waar zooveel wordt gedaan om de 
uitbreiding van het handelsverkeer in den ruimsten 

zin te bevorderen. 
Voor dc verbetering van den waterweg naar den 

Ri jn . wordt het voorstel aangenomen, sullen in dit 
jaar slechts uitgaven tot een gering bedrag voor 
voorbereiding der ontwerpen te doen zijn. Voorstellen 
om te voorzien in de geldelijke behoefte, voor de 
uil voering der werken noodig, zullen dan bij de Staats-
begrooting voor de volgende dienstjaren le pas komen. 

Kortelijk deelt de Minister nogmaals dc wijze mede , 
waarop hij zich voorstelt tuin de groote belangen van 
verkeer cn afwatering in de verschillende deelen des 
Lands voldoening te schenken. Daaruit blijkt, dat, 
behalve dc voorstellen, aan de overweging der Ver
tegenwoordiging onderworjieii, daaronder begrepen 
zijn : voorstellen tot overneming van het Amsterdam-
scbe Noordzeekaiiaal en voor dc verbetering van den 
waterstaatstocstand in Noonl-llrabant, die door den 
Raad van State zijn onderzocht; de overweging van 
een voorstel TOOT het bevaarbaar maken en de af
watering van den Oude-IJsel, thans bij dal Staats-
college aanhangig gemaakt. 

Ten aanzien van de vnjse van bestriding der kosten 
van het kanaal blijft de Regeering van ooitleel, dat 
verbetering van dat vaarwater, in overeenstemming 
mei de thans beslaande behoefte van den handel en 
de scheepvaart, ook van Rijkswege behoort te ge
schieden. Eeu redelijke grond, om van Amsterdam 
of van andere gemeenten geldelijke bijdragen in de 
kosten van uitvoering le verlangen i s , volgens den 
Minister , hier moeilijk bij te brengen, waarde ver
betering in <le eerste plaats als een algemeen lands
belang is te beschouwen. Daarentegen achtte de 
Minister hei niet onbillijk, van de gemeente Rotter
dam erkenning van het landsbelang, betrokken bij 
het maken van den Rotten lamschcn waterweg , en 
bevordering van spoedige uitvoering, door een gel
delijke bijdrage te vragen. 

Daarna wijdt de memorie een uitvoerige beschou
wing aan de handelsbelangen, bij het totstaiidbiongeu 
van de verbeterde gemeenschap met den Rijn be* 
trokken, en daaruit af le leiden gevolgtrekkingen 
voor de beoonleeling vau bel tegenwoordig ontwerp. 

Op gi-ond van verst:billende cijfers kan de Regeering 
alleen toegeven, dat Amsterdams Rijnhaiidel sedert 
'20, ja sedert 40 jaren , behoudens eenige lluciuatien, 
stationair is gebleven, / i j bestrijdt de meening, als 
zou de uitbreiding van bet sj mor weg verkeer hoofd
oorzaak van het verval van deu Amsterdamse hen 
Rijuhuiidel zijn. 

Deze beschouwingen daargelaten, houdt de Re
geering vast aan de vooropstelling in de memorie 
van toelichting van het onvoldoende der tegenwoordige 
vaart en de erkenning der behoefte aan voorziening, 
in liet bijzonder ook met hel oog op den transito
handel. 

Tegenover den eisch van den transito-handel, dat 
de dom- hem te gebruiken weg de kortste eu goed
koopste zij , stelt de Regeering haar overtuiging, dat 
het ontworpen kanaal Amsterdam—Merwede, als het 
overigens aan de eischen voldoet, aan de hoofdstad 
een waterweg zal schenken, geschikt om «Ieconcur
rentie met haar mededingen op te vatten en vol 
te houden. 

Ten stelligste ontkent de Minister, dat de Regee
ring door een en hetzelfde middel een tweeledig doel 
tracht te bereiken, n.l . bet scheppen van een kanaal 
voor den buitenlandschen handel van Amstenlam en 
de bevordering vun bet binnenlsJMtsch scheepvaart
verkeer langs de Vecht cu iu de richting naar Gu-
linchem. Het ontwerp strekt ter verbetering vau den 
waterweg vau Amslejdam naar den Rijn , zoodat 
andere belangen daardoor niet worden geschaad. 

Tegenover de meeiiing dat het aan den verbeter
den waterweg Ie besteden kapiteel weggeworpen geld 
zou zijn, handhaaft de Minister zijn overtuiging, dat 
door den vcorgestelderi kanaahanleg voorzien zal wor
den in de zoo lang gevoelde liehoefle uan ecu betere 
verbinding van de haven van Amsterdam met deu 
Boven-Rijn, op een wijze die aan ruime eischeu van 
handel- un scheepvaart voldoet, zonder dat andere 
belangen wolden geschaad. 

l i . - Minister slaat vervolgens stil bij de beswaren 
tegen het plan van een kanaal door de QeUcrscbC 
Vallei BD komt lol de slotsom, dal de uitvoering 

van het plan van een kanaal door de Gcldcrsche 
vallei naar Hodewaanl voor den Slaat groote, moei
lijkheden en belangrijke kosten zou ten gevolge heb
ben ; voor den handel van Amsterdam groote teleur
stelling en tijdverlies zou hebben berokkend, en voor 
een uitgebreide en vruchtbare lands! reek veel nadeel 
en misschien zelfs groote rampen zou hebben ver
oorzaak l . 

Nader ontwikkelt de Minislei de hoofdbezwaren, 
die hem van het plan door de Geldersche Vallei 
moesten doen afzien, daar die bezwaren de uilvoe-
ring iu den weg staan van elkander der vele iu den 
laatsten tijd voorgestelde plans voor een kanaal 
met doorsnijding van de Neder-Betuwe. 

Ook ten o|«ichte vnn den duur van de reis der 
RÜnschepen en invloed daarvan op de vrachtprijzen 
tracht de .Minister aan te toonen, dat het de thans 
voorgestelde nieuwe Keulsehe Vaart wint, die- 5 k i 
lometer korter is dan het kanaal dooide Geldersche 
Vallei , veel inindei groote slingeringen dan dat ka
naal aanbiedt en bovendien veel minder belemmerin
gen aan de schutsluizen behoeft. 

De omvang van de werken laat, zoo over den 
grond kan worden beschikt, ongetwijfeld de uii'oe-
ring in een tijdsbestek van ruim vier jaren toe. Moei
lijk is het te bepalen, wanneer met de uitvoering 
aangevangen en zonder belemmering voortgegaan kan 
wonlen. Wat aangaat de kosten van bet werk, 
deelt de Minister nog mede, dat de oorspronkelijke 
raming met ƒ : 1 0 0 . 0 0 0 is te vermeerderen, met bet 
oog op de door de commissie van hoofdingenieurs 
voorgestelde wijzigingen. 

De Minister heeft vau Gedeputeerd'! Staten van 
Zuid- en Noord-Holland nog geene mededeeting'ontr 
vangen in hoever bet door hem aan die colleges aan
bevolen nader overleg voor het plan van den vaar
weg van Amsterdam naar Rottenlam tot een be
vredigende uitkomst heeft geleid. 

Wijders lievat de memorie eene uitvoerige beschou
wing ten betOOge, dat de Regeering bij het ontwer
pen van het voorgestelde kanaal dc belangen dei-
defensie niet uit hei oog heeft verloren. Zij is over
tuigd , dal haar plan onder de meest voordeelige 
voor de venlediging kan worden gerangschikt. 

De Minister verklaart iu den wensch tot nader 
onderzoek niet te kunnen treden, na het veelzijdig 
en uitvoerig onderzoek als voor de verbetering van 
den waterweg van Amsterdam naar den Rijn heeft 
plaats gehad, l l i j verklaart aan het slot zijner me
morie, dat bet ondersoek voor hem is uitgeput; zijn 
overtuiging steal vast. dat in het welbegrepen be
lang dos Lands en van Amsterdam dit plan en geen 
ander aan de Vertegenwoordiging ter uitvoering moei 
wonlen voorgesteld. 

Aaiikoiiiliiriiiiii'ii van Aanbestedingëïü 

Maanda*. 30 Mei. 
Hiiamsdonk . Ie Kl uien. bij P. Hun-man: ile levering 

van B00 M ' grint. 
.tiii-trrili.nl te 11 men, door den commandant dei-

marine: liet uaar aanwijzing uitbaggeren vun het ma-
rtnedok. 

M-Huj-i', te H Vi uren, tloor het prov. host.: het ver
richten vau eenige werken lot verbetering der westelijke 
invaart van de schutshu> te bodegraven. 

Lelden, te l i ' uren. duur burg. eu weth.: het leggen 
van eenige klinker- en koibestratiiigen. Iul. bij den ge
meen tcuivhitect. 

Aniaterduni. te 12 uren. dOOT burg. en weth.: lo. het 
leveren van diverse metalen voorwer|>eii; 2n. het verlengen 
van de Lcidschcgraeht met de bijU-hoorondc werkeu. 

V laardtngeraniaat hl . Ie 12 uren. door het gemeen
tebestuur: bet vijfjarig onderhoud der grintwegen binnen 
de gemeente, lang 8305 M. 

(•rollingen. te 12'/, ureu. door burg. en weth.: het 
tot wandelplaats aanleggen van een deel der noordweste
lijke geineeiilegpondeii. 

Pullen (op de Veluwei. te 3 ureu, door regenten van 
het burgerweeshuis, bij lieertrui van ham: het amoveereii 
en wederopbouwen eener schuur te llalvinkhuizen nabij 
Putten. 

Zii i l ' i -n. te 7 uren. voor .1, A. Kiiitert, in de Nieuwe 
Sociëteit; bet verbouwen van het ïieiveel in de Turfstraal 
uo. '.i. bewoond door E. van Itoekei. Inl. liij deu uivhit.vt 
P. J. de Bruin. 

J o u r e . le 8 uren, luj den secretaris van de coöpera
tieve bouivvereeniging nEigen Haard": het verven van 10 
woningen, iu 2 peiv. 

Iiln-dui: S l Nel. 
Zutfen, te 10 ureu, door de romm. lot verb, van deu 

polderdijk in de l.uur: de verzwaring eu verhooging vau 
dien dijk over eene lengte van ong. '4500 M.. in 11 peiv. 

I.i'iili-n . le 11 uren. in bet bureau der genie: het 
leveren vau ku/oriieiiioubeleii. Raming ƒ3001). 

Z n i l i ' i i . te l l Uivn. in liet café liellevui- : de bouw 
van een heerenhuis e. a. voor J. C. Muijderuiaii. Aanw. 
30 Mei. te 11 uren. 

Ntellend te 11 uren, door burg. en vveth.: het 
bouwen eener schuil voor 240 kinderen en het leveren 
vau scboolaiuenbleiiienl. Iul. bij den architect J. I. vau 
Waning, te ltotterdam. 

K m i n d a m . te 11 uren. aan het bureau van den see-
tieiiigeiiieur der Staatsspoorwegen : de verf werken op de 
lijnen ({otterdam llreda en Moerdijk -Rosendaal, UI 5 
perceelen. 

Wint . i s » i |k Ie 12 uren, vanwege de Wh iters vvijkse.be 
gasfabriek, in bet Hotel Ile Klok: eenige bouwwerken en 
gasknip voor de gasfabriek. Iul. bij den architect J. Moll, 
le Hengeloo. Aanw. te 1(1 uren. 

Middelburg-. te 2 uren. aan bet bureau van den scc-
tieiugenieur tier St au tsspmr wegen: bet Verrichten van 
verfvverk op den spoorweg Vlissingen—Itosend.ial. 

Urn Hammei , te :| uren. door burg. eu weth.: hel 
bouwen eener school voor .'ln kinderen met eene onder
wij zeis. won ing en het levereu van schoola ublemeiit. 
Inl. bij den air bit-tl J. I. Waning, te botterdam 

Haardplaat, te 4 ureu, iu de dir.vtiekeel van den 
H.Kildplaatiiolder: de gewo mderhoudsweiken uan de 
watorkeering Villi dien polder. 

(.i-iiiiiiicen . 's avonds H uren. nat s .1. llrenlb. dooi
de architecten K. It II. Hoekzema, iu He Keurs: het af
breken eeuer oude- en het bouwen van eene v.inkelhe-
huiziug inet bovenwoning, op een perceel hoek Mutmeke-
lioliu. gedempte Znidcnliep, (i. 159. 

K u t i r r d i i M i . iu bel Tun huis: het verrichten van 
verfwerken aau gelmuvvcu. bruggen eu/.., iu 8 peiv. 

Waenadag, I Juni. 
Purmerende, te tt',, uren. Uil ll de secretarie vau de 

Beeinster: lo. het vernieuwen, repareen-n en geil. 1 jaar 
ondei houden van alle Bsemster binnen- eu buitenwerken, 
in 4 perc: hel maken van duiken enz.: 2o. het leveren 
eu leg-'eii van 3*00 M 1 Waalklinkei-sti aat; 3o. bet maken 
v o II gedeelte grintweg, lang 752 SI., br. 2 SI. 

H o l U ' i M - | i l i •< 'e 10 uren. door burg. en weth.: het 
Imuwen eener school voor 330 kinden-u en van eeue on
der wij ze IN won ing en het leveren van schoola ublemeiit. 
Iul. bij deu architect .1. I. van Waning, ti lt.it tenia tn. 

'•-Hage. te l l uren. door bet ministerie v.in waterst, 
en/.: lo. de herstellingen eu vernieuwingen uan de Rijks-
nv iervverken in de Nieuwe-Slaas. Imveuwaurts ue lijn op 
[ou Sl. boven het Mallegal. dwars over de rivier gaande, 
met het .'•énjarig onderl I. Raining f 1890; 2o. idem 
uan idem op den Boven-Rijn en de Waal. met het één

jarig onderbond, iu 3 peiv. Raming: pen. 1. f2(1,200, 
perc. 2, ƒ34.000. psrc. 8. ƒ40.000. 

Barwaiilowaarder, te 11 nren, door bet polderbe
stuur, iu bet gemeentehuis: ],,_ ),t.r leveren en stellen van 
eeu stoomwerktuig, scheprad, stoomketel enz.; 2o. de ge
bouwen voor de plaatsing van genoemde werktuigen, 
schoorsteen, steeukoleubergplaatseu enz Iul. bij den ar
chitect ,1, l ' . inl. ie Zevenhuizen. 

tniate rdnm. le 12 uren, door den architect .1. I'. vau 
Wijk (van Rotterdam), iu de Sociëteit «Eenheid", Damrak: 
het ophoogon van een terrein eu hel bouwen vau diverse 
fabriek sgeli. iu wen binnen de gemi-ente 1 luder-Am-lel. aan 
ile Keulsehe Vaart, nabij Amsterdam. 

'«-Hage, te 12 ureu. door het miuislerie van waterst. 
en/..: het maken van eeuige grondwerken, bestratingen, 
overgangs.. afsluitings- en verdere werken. U-nevens het 
leggen van sporen eu wissels, tot uitbreiding van het 
station Zwolle. Raming ƒ 226.000. 

• niHlerdam, te 12 ureu, door het bi-stuur vau den 
i Amsterdammerpolder, iu He Eensgezindheid: het maken 
j vau ei-n los-en-laai[steiger aan bet hoofdkanaal, bet bou

wen van een arbeiderswoning en vau eene bergplaats 
{ voor materialen, nabij Int stoomgemaal van den |»>ld«r, 
' Inl. liij den hoofdopzichter, te lloiitrijk-eu-l'olunen. Aauw. 
i :t0 Slei, te 11 uren. 

teajtia} . te 12 uren, door liet polderbestuur : het bou
wen van een gebouw , niet schoolsteen, limziiigsduiker euz. 
viKir een stooiiivvateigeiiia.il voor dien polder. Inl. bij de 
ingenieurs W. I'. \- K. de Wit. te Amstenlam. 

tpeldaarn , te 12 uren, dool bel gemeentebest,: bet 
herstellen van den weg van het Woudbmsiiaar de Teuge. 
Aanw. te D uren. 

kaag ad Zaan, te 1 uur. iu De Waakzaamheid: do 
weikeu aan de wilidwateriuoleiis van den [mlder Wesl-
zaan, van 1 Juni XI—31 Dec. '82. 

appingedam, te 1 uur, door burg. eu weth.: het ge
deeltelijk vernieuwen van 3 bruggen, alilaai. Inl. hij den 
gerneenteopzichter H. Stevens. Aanw. te 11'/, uren. 

•irhledam, te M' , uren. door de bouwmaatschappij 
Kortland, iu He Visscherij: bel ophimgen en aanleggen 
vun een Weg met kelbi's||'atlllg ' Ie lell |mldel 
Kortland. 

si . . . i v Imelau . te •. uren. door bet gemeentebest: het 
aflirekeu van een huis aau de Werf, hel maken van eene 
straat, en het Imuwen van eene vaste bouten brug met 
steenen lundhiml'.lcii en vleugels, over de Molen streng, 
aldaar. Aanw. te 12 uren. 

Nl|eveen , te 4 uren. door het wulei-scluipshesturn-
der vereenigde polders Nijeveeii-eu-KalilerVeen: het makeu 
van eene steenen sluis te tiraflmrst, gem. Slepin-1 

Harderwijk, 'a avonds 8 uren. bij l l . Smlnki het op
houwen vau eene schuur, woonkamer, keukeu enz. Inl. 
bij den architect .1. I I . Slakkink. Aauw. 30 Slei. te 9 uren. 

• -H.gr , bij Mr. A. W. Hartman. Nassau laan 13: het 
afbreken vau de I ten bekleeding en het vervangen vau 
deze door een steenen muur van eene 50 M. lange schuur 
in den Aiuia-.lacoba-|Kilder. gem. St-Philipslund. 

k u i u r e , door het bestuur van den Huitcmmlderachter 
Kuiure: de levering van 235 str. M. paalwerk. 

Dniirierdua; . 2 Juni. 
« e e r t liet. te 11 uren, door dijkgraaf eu hoogheem

raden van Putten, ui bet raadhuis: het graven van een 
aanvoerkanaal, van hel iu aanbouw zijnde stoomgemaal 
Ie Spijkeiiisse af. over i-ene lengte van p. in. 2.10(1 Sl. Iul. 
bij den aivhitect .1. Paul. te Zevenhuizen. 

Edam. Ie 12 ur door dijkgraaf en heemraden van 
den ZuidpoMe'. in hel lleercnlngeiiieiit : bel herzetten van 
p. m. 2050 M 1 steeiiglimiing. het verzwaren van den zee
dijk ter lengte van 50 Sl. enz. Aanw. 1 Juni. te 1 uur. 

VI,.I. uilihk , Ie 12 uien. donr dijkgraaf en heemraden 
van het Ambacht He Vier N-mnl-r-Koggen: ,,. bet ver
nieuwen vau de steenen pijp te Nibbikswoud: h. bet Imu
wen van een steenen pijp bij bet raadhuis te lioimiiighruck. 

Aprldoarn, te 12 uren, II.MII het geuieentebest.: bet 
doen van herstellingen aau den mmnlel. Oroek lander weg. 
Aauw. te y uren. 

I.omla te 12'', uren, door dijkgraaf en heemraden van 
den Zuidplaspolder in Schielaiid. in De Zalm: het verheo-

KÏII en verzwaren van den leidijk door de v.mniialige 
M/eii.s i m. Ier Koitellimrd. gem. NiellWerkel k ad U-el. 

Iul. bij den «-crstc-opzichtcr L. Exaltu, le M.-rdnvht. 
Haarlem, te I uur. ter secretarie van den Haarlem-

mermeeijKilder: het vervangen van 2 bouten |Hilderbrug-
gen over dwurstochten diwir bruggen met gemetselde 
laudhimfdei ijzeren liggers. Aanw. 30 Slei. te 3 uivn. 

Vrijdag, 3 Juni. 
Bararle. te 10 ureu. in hel gemeentehuis: delevering 

van eene iteenbsttorting aau Ellewoutsdijk-en-Uoi-sele. 
Raming ƒ4250. 

Ilordrei' l i i . te 12 uren, bij J. It. Timmer : het Imuwen 
van linie villa aan den Parallelweg. Aanw. 30 Slei. te 
lo' , uren. 

Vllagr , te 11 uren, in de normaal-schietschool: lo. 
het doen van herstellingen in- en bij de En-derikskazenie. 
Itamiiig ffiofJO; 2o. het leveren van kazerneineubelen en 
stal voorwerpen. Raiiung ƒ5000. 

Zatrrdag, l Juni. 
Wllmarttiim, te 10'/. ureu, len ge ulehuize: bet 

leggen eener bestrating «loor de Kerkeburen te Slakkum. 
Aanw. 30 Slei. te 11 uren. 

l'llliaarn. te 11 uren. d.mr het bestuur der Stydi echt
st he droogmakerij »l>e Eei-ste Heilijking", in het recht
huis: hel Imuwen van eeiu- machinist- eu stokerswoning 
op bel terrein nabij bet stnomgenia:il, Aanw. 2 Juni, 
duur den opzichter J " 

liu-i rrdani. te 
schalk, Ui het Hotel M 
woonhuis, benevens vv 
cob- v an-Campcn straat. 

( . lesri idutu te 12 uren, ui het gemeentehuis: liet 
vergmoten der ojK-nbare school eu bel aanbrengen van 
vernieuwingen en herstellingen aan deoinlerwijzeiNWoiuiig 
le (Üesen-Uiidekerk. (nl. bij den aivhitect A. Vermaes 
Slz., te Sliedrecht. Aanw. 1 juni. le 10 uivn. 

I.ril|i-krrk le 12 ureu. door A. Ilauiliiingb. bij A. 
Urouwor: het bouwen van eene behuizing niet schuurtje. 
Iu). bij A. Meijer, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

H i r k u m , te 12 uren, ten geiiuviilehuize: het ver-
straten van het gedeelte Wijmerts. zuideiiide. Zijnde p. ui. 
1402 SI1. I bijlevering van (10.000 Waal klinkers. 

Arkel. te 2'uren. door de gee bin. polders Nieuw-
laiid-eu-l^erbroek, iu het imlilerhuis: het maken der ge
bouwen, met schoorsteen, kolenl.rn.ls enz. voor eeu dubbel 
stoomgemaal. Iul. bij C. de Itok. Koninginnegracht 
te 's-llage. Aauw. 31 Mei. te 2 uren. 

Zaanmlag . te 2 ureu. in bet directiegelmuw van deu 
Slargarelapolder: het uilv.ieivu van vertledigiugswerkeii 
aan den oever vun deu cal. Mar 

Lrruwardrn, te 4 uren, 
vati-binnen- en vau-buileii-ver 

Kallrrdam. iu het laf.' Toolenaar: de bouw van 7 
banden aan deu tiuudseheweg Ie Groenelaaii. Inl. bij 
deu architect W. t.'. I'.mpijn. Aanw. 81 Mei en 3 Juni. 

Bullrnnaxt. d.mr het bestuur vau het waterschap 
Rohel: het verven van de molenaar-woning eu molen. 

Illnndag, 7 Juni. 
Vlrii" Vusnirer. te 11 uren. bij .1. M. Suukeibuijk : 

bet maken vau m i nieuwen hazultmuur up piialfuiid.s-ring 
aan de haven te Nieuw-Vosmeer, lang ruim 40 Sl. 

ZIJpr, te 11 uren, iu de Herberg: de gewone lieistel-
lingsweikeii aan de waterkeering van het cal. waterschap 
Bruinisse. 

t i i t - l e r d a m . te PA uren. door de Holl. I.lzereii-sjmoi-
wvgmaatschappij, in het eafé-lvrasna|K»lsky: lo. het ver
ruimen eu schoonmaken van beriuslimlen en eenig talud-
werk langs der Noordh. spw. en de verbindingslijn Haar
lem—Ditgeest, iu 2 perc. Raming ƒ3100; 2o, verf- en 
(leerwerken aan idem, iu 3 perc. Raming .'2280: 3o. 
I inmerwerkeu aan idem. in 3 iierc. Raming /' 3(1110: 40. 
V(K-g-, metsel-, pleister- en slr.wtwerk. iu 8 peiv. Raming 
ƒ5500; iio. veil- en tivrvverken langs den sjmorweg Am
sterdam —Amersfoort, met zijtak Hilversum—l'treeht, iu 
li |*-iv. Raming ƒ8300; lm. verf- en leerwerken langs 
den spoorweg Amsterdam ltotterdam. in 4 perceelen. 
Raming f 8500. 

Utrecht, le 2 uren, door de maatschappij tol expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het rent raai bureau: lo. het ma
ken van 1 louaiielimds en verdere inrichtingen op het 
station Venloo; go. het maken vau rangeerl lil, bel 
wijzigen vau sporen, wissels en perrons eu daarmee in 
verband staande werken op bel station Rollenl.ini (ll. I '.i. 
Aanw. van beide 30 Mei. le 1 uur. 

van der Bivggeu. te l'ithoorii. 
2 uren. door den architect I. Gos-

le Colonnes: het bonweii van eeu 
-rkplaats en magazijnen in de J.i-

,;• .i.l.-i- Aanw. 81 Mei. 
le Badinrichting ; het 
au deze inrichting. 

Warnodag. *t Juni. 
M m o i l ' M ' te 10 uren. iu het gemeentehuis: de ge

wone herstellingswerken van liet ralamiteuse waterschap 
Stuvcui-.se. 

'H-llwge. le 11 uren. donr bet ministerie van wutei-st. 
enz.: de hei-stelling 11 vernieuwingen aan do Rijks-
rivierwerken op het l'an uen lei ische kanaal, den Neder-Ttijn 
en de Lek, met het éénjarig onderhoud, in 4perc Raming 
resp,; ƒ13,500, /'4UH5. ƒ20.000. f 25.500. Aanw 4 Juni. 

ReeWéwUk. '(•> 12 nren. door het parochiaal kerkbe
stuur van den II. Jemen, in de |iastoiie : het bouwen vau 
eene school met ouderwi jzei swoning. 1111. bij (,'. AIkemade 
Jr.. te NiKiiilwijk. Aanw. 3 Juni, te 11 uren. 

'«-Hage, te 12 1111-11. dooi' het iniuisterie vau vvaterst, 
enz., ten dienste der Slaatsspiorwcgou: lo. het makeu 
vau geitouwen en andere werken op de halt.' Ressen-
Beiumel eu het station Kesleivn. Iul. bij den hoof.lingen. 
te Arnhem. Aanw. 31 .Mei en 1 Juni. te 11 uren, Raming 
ƒ 48,960; - 2o. het voltooien van de uardebaaii, den 
ticneulmuvv. de overgangs- eu verdere werken voorden 
spoorweg Zaandam Room. Inl. bij den eerstaanw. inge
nieur te Hoorn. Aauw. 31 Slei en 1 Juni. te 11 uren. 
Raining ƒ 1,2(14.000: - 3u. hel maken van een gedeelte 
van de aardehaan tusschen de piketten 45 en 5fl van den 
spourwog Dordrecht -Gorinchem. Inl. bij deu -stuauw. 
ingenieur le Gorinchem. Aauw. 31 Slei eu I Juni, te 11 
men. Raining ƒ 107,000. 

Ilardrerlit. te 12 uren, ter secretarie: lo. het leveren 
van 2 direct werkende hcvck'cntrifugaul-pouipvverktuigeii 
en 2 stoomketels met hunne hemelseling, iu bet te 
Imuwen stoomgemaal iu den Sladspolder; 2o. het makeu 
van een gedeelte | mlder kade. ter lengte van ong. (J12 Sl. 
Aauw. I Juni, te 10 uren. 

Kaltrrdam. te 1 uur. d.mr burg. en vveth.: bet makeu, 
leveren eu stellen vau den bovenbouw del nieuwe Stok-
kenbrug over de Zahnhaven, met inbegrip van bet voor 
den uiidcrlmuw ben.mdigde ij/erwerk. ltd. aau het Tim
merhuis. Aanw 31 Mei. te ] uur. 

Handrrdag. W Juni. 
ftudrnhaarn . te 11 uren. d.mr burg. en weth.: het 

maken van een schoolgelmuw voor 184 kinderen, op een 
|H'teeel gnuid nabij de kom der gemeente, en eenige ver
nieuwingen en herstellingen aau de onilerwij/erswoiiing 
euz. Inl. bij deu architect I . van deu II.Kiuaanl, te Ah-
benbiiM'k. Aanw. I Juni. le 11 ureu 

Lelden, te 12 uren, door burg. en weth,: In. het schoon
maken, invoegen en horstellen van gemetselde wallen 
binnen en buiten de stad. iu 3 |iorr.; 2o. idem vau ge
metselde lirugvvei'kcn euz.: 3o. bei-stellingen aan eenige 
houten bruggen. Inl. bij den gemeeuteuivhitect. 

«iaHornlielm, te 12' uren, door burg. en weth.: het 
gedeeltelijk afbreken en het bijbouwen der gemeente-
schiNi! aldaar. Inl. bij den nir. timmerman N. IInijg. 
Aanw. 2 Juni. 

It e ii k n 11, |e [!ƒ, uren, d.mr het It. K. kerkbestuur, bij 
II. ('atopman : hel bouwen van een priesterkoor 011 sa
cristie bh de bestaande kerk. Iul. bij deu architect A. 
Tcpo. te Utrecht Aanw. te l l ' / , uren. 

Vrijdag. IO Juni. 
•ii-ht-rpenlmtr. te 11 uren. bij ('. E len baas: de gewone 

herstellingswerken van het ral. watei-schap Scherpenisse. 
4'apellr wd IJ-. I te 11 uren. iu het raadhuis: hel 

vierjarig onderhoud van alle gelmuweii, -lui/en. bruggen 
• 11 bekken van d" liecomb. polders in ('a[ielle a/d Usel. 

Maandag, IS Juui 
H-llage. te l l ' / j uren. door Int ministerie van water

staat en/., aan hel gelmuw vau het prov. bestuur: lu-t 
veranderen van 2 gedeelten grintweg in straatweg in den 
weg van Helft naar Maassluis (er Maasland: het ver
anderen als Voren van een gedeelte iu deu weg iloor hel 
West land ouder l.o<isduJuen. eu het verbreeden van eeu 
godi-cltc der klilikerhestraling van den Rijksweg tusschen 
's-Hage eu de ll.mnibmg. Aanw. 8 Juin. Raming ƒ 18.700. 

Illn-dag, 14 Juni. 
Lreiiuardrn. le 1 uur. door bet iniuisterie van wa

tei'staat euz.. aan bet gebouw van het prov. bestuur: het 
onderhouden der rijzen beslag- en steeuoeverwerken en 
van de directie- en arbeiderswoning op Ameland. Aanw. 
8 en 1(1 Juui. Raming ƒ 13.420. 

Utrecht, le 2 uren. dnor de ui aat sv happij tot e<pl. van 
Staatsspimrwegen. aau bet cent raai bureau: het uitvoeren 
van vernieuwingen en herstellingen aan reiumiiigwerkeii. 
dukdalven .11 dekken van bruggen, gelegen iu den spoor
weg Ilieiia—Rotterdam. Iul. bij deu sectieingenieur Ie 
R. ittenlam. 

w ue o-.lit . IA Juni. 
'n-llage. te 11 uren. door het ministerie vau vvaterst. 

enz.: de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
rivierwvrkeii op den Geldersche-Usel. met het éénjarig 
onderhoud, in 3 ]M-IC. Aauw. 'J. 10 en 11 Juni. Raming 
respj ƒ 17.185, f 15,470, /2i*,380. 

Km 1 inl,nu te 1 uur. d.mr burg. en weth.: bet maken 
van deu bovenbouw der zeevischmarkt. Inl. aan het Tim
merhuis. Aauw. 31 Slei, te 11 ureu. 

Vrijdag. 1 7 Juni. 
Arnhem, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 

enz., uan het gelmuw van hel prov. bi-stuur: het aan
leggen van eene steeuglooiiug tegen hel buitenbeloop van 
deu recbleivivrweg ie Kuilenburg. Aatiw. 'J en 11 Juui. 
Raming ƒ1500. 

Haandag, zu Juni. 
'a-Hage, te I P , uren. d.mr het ministerie van water-

-1 i . i i enz., aau bel gelmuw vau het prov. bestuur: hel 
I HUI We ' woning < 3-buskin-! hls bij de horen 

Ju Ra ƒ9300. brugsluis te (loiincbem. Aauw. 
'ullage, te 12 uivn. door hel 

de levering van stalen sptKirstaveii. wissels, iiuntstukkeii-
kruisingen, ijzeren dwarsliggers, eeue draaischijf enz., ten 
dienste van liet iiiariue-etablisseiuent te Soerabaia. 

Warnadag, 22 Juni. 
'a-Hage, Ie 11 uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: lo. het verrichten van baggerwerk in de Koningshaven 
le Rotterdam, tusschen de kilometerraaien 132 eu 134. 
Aauw. 18 Juni: 2o. het verhoogen en verdedigen van den 
linkeroever vau de Dorische Kil, tusschen de kilometer
raaien 123 eu 127. onder de gein. Dubbeldam. Aauw. 18 
Juni. Raming ƒ57.875. 

'*-Hage, t<- 12 uivn. d.mr het ministerie vau water
staat euz.. ten dienste der Staatsspoorwegen : het maken 
vau den onderbouw eeuer doorlaat brug iu bet Bossche 
inuiidatieveld. Aanw. 14 en 15 Juui. te 11 uren. Ramiiuj 
ƒ 221.(KW. 

Uandrrdag, SS Juni 
Haarlem, te PL uivn. door het ministerie van Set

ters taat enz., aau het gebouw van het pmv. bestuur: 
lo. bet voortzet! ler verbetering vau de haven op Ter
schelling. Aanw. 18 Juni. Itamiiig ƒ I0,fi00: 2o. het her
stellen en verbeteren vau de Rijk slee werken op Marken. 
Aanw. 18 Juni. Raming ƒ WW, 

VrUdag. 34 Juni. 
Middelburg, te 10 nren. door bet iniuisterie van wa

terstaat en/... aan het gelmuw van het pmv. bestuur: 
hel makeu vau paalwerk en vau eeu ijzeren baak voor 
den )VJ:i-lleerenden getijmeter bij llruiuisse aan het Zijiie. 
Aanw. 18 en 20 Juui. Raming ƒ020. 

- II11-1I1, te tn' , uren. d.mr hel iniuisterie van water-
Staat euz., aan het gebouw van het prov. best.: net ma
ken vau eeue ijzeren brug. met steenen land hoofden en 
dito pijlers, ter vervanging vau de bouten brug 110. 3 in 
den Riiks-grooteii weg van 's-Bosch naar Hedel. Aanw. 20 
Juui. Raming ƒ49.000. 

Leeuwarden, te 12 uren. door het iniuisterie van wa
tertaal en/., aau het gebouw van het pmv. bestuur: het 
onderhouden vau deu stroomleidonden dam en aanhooreu 
door de geul de op Ameland. Aauw. 18 eu 20 Juni. 
Raming / 1790. 

Zaterdag, tt Juni. 
Utrrrhl . te 2 Uren. door het iniuisterie vau waterstaat 

enz., aau het gebouw van het prov, l>estuur: de voor
zieningen aan de Imordeu van het jaagpad langs den ge-
kanahs den Holl. Use), onder du gom. IJscLsteiii. Aanw. 
21 Juui. 

Warnadag, SW Juni. 
'•-Ilage, te 1) ureu. d.mr het iniuisterie van waterst. 

enz.: de opruiming vau het wrak van eeu vaartuig, in ile 
Nieuwe-Slaas. boven de (iroeneulaat, onder Uielmonde. 

'x-Hage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat eu/... ten dienste der St aat SS|N Kir wegen : het makeu 
tvner doorlaat brug over deu baardwijksch vei laat en 
eenige verdere werken. Iul. bij deu eerstaanw. ingenieur 
Ie ' s - i iwh . Aauw. 21 eu 22 Juui. te 11 ureu. Raming 
ƒ 894.000. 

Uandrrdag, :«» Juni. 
Haarlem, le 2'/, uren, door h.-t ministerie van wa

terstaat enz., aan hel gidmiiw van het prov. bestuur: 
de voortzetting der verbetering van het Krahlicrsgat bij 
Enkbuizeii. Aanw. 25 Juni. Raming ƒ 45,00(1. 

Alloop v a » AaiilM'sleiHnycn. 
Ondrrdettdani . 18 Mei: het ainoveeivn van 2 bruggen 

over hel Wet-nigeiiiiaar en in de plaats Imuwen van 2 
nieuwe; gegund aan W. K. de Vries, te (iarnsvvord. v.mr 
ƒ 3495. 

Haagelaan, 18 Mei: het maken van een klinkerweg 
van Vessem naar IIIIIHTI, lengte «720 SI.; ingek 11 9 
hilj., als: 
G. J. van Erp, te 's-B.is.-b. ƒ «5.200. 
J. v. d. Lee, - Veghel, I 03.830. 
A. van Ihnsbergeii. » bladel, I C3.510. 
1'. v. .1. Ilerg. » Heeze, >• (13.340. 
Lucas van Haal. •• Geldmp, - 02.200. 
J. de Haan. » Arnhem. fil.9Wi.90 
A. Schellekens, » Vuglll, l 01.900. 
I. ('. Schonk, » (listerwiik. » 00,494. 
Ê. Otten. 1 Helmond. » 59,743, 
gegund. 

Zuldharn,-I9 Slei: bet makeu eu leveren van school-
meubelen; miuste inschr. was Lett inga, te E atil, 
voor /"2230. 

Zierikzee, 19 Slei: de geve ouderhoudswerken aan 
het waterschap .Schouwen, iu fl peiveelen; minste in-
schrijvers waren: 

le perc. district Zuidhoek': N . (\ van den Ende. te 
Zierikziv, ƒ3225: 

2e psrc district Borredainme: J. de Rijke Sz.. te sta-
venisse, ƒ 7150: 

Se perc. district ElauwviN: C. de Wilde Az.. te Katten-
dijke. - f.'.i.-,u. 

4e perc. dislrsct Koudekerke: K. Zomer, te Burgh, 
ƒ 2750: 

6e perc. district Scharendijke: .1. den B I H T L Z . , te Zie
rikzee. / 0575; 

(le perc. districten Laugendijk en Brouwershaven; II. ('. 
van den End.-, ƒ7300. 

s-H0M-I1, 20 Mei: de buiteiigeW heistellingen aan 
de schipbrug over de Maas bij Bedel' minste inschr. was 
L. Mol, te Bedel, vimr /'4475. 

.tmnlerdatii. 20 Slei; bel Imuwen van een café met 
Imven woningen op eeu terrein aan de l.ei.ls.bekade: 
minste inschr. was II. f . Ilorlas, voor ƒ 22.33U. 

'•-Hage. 20 Mei : de aanleg ee Rijkstelegraallhii 
naar (binnen; minste inschrijver was II. bos, te Smilde. 
raar ƒ fi48. 

« r a n l n g e n . 20 Mei: het vervangen der grint haan door 
eene klinl.erbestniliug op deu prov. weg van Kuuinutil 
naar den (Inudoliock; ingekoineii 2 bilj.. als; 
I'. II. Dopheide, te Groningen, ƒ 1590 
J. Klippus. 1 Bedum,. 11 löM 

Üranlngen. 20 Slei: hel leggen van kei best rating met 
wederszijdscho klinkervoetiiuden op den Rijks-gnmten weg 
ILKII bet' dorp Haren: ingekomen 10 bilj., als: 
D. Kramer. te Groningen, f 5fi24 
P. Heil, • Zwolle, l 5585 
J. Lubseu, 1 Zuidwolde. - 5575 
(1. C Sl. Rottinghuis. • Delfzijl, - 5573 
J. Walliuga. I Helpman. I 5560 
J. v. d. Berg. • Ulrum. » 6545 
J. Veltkamp. * Bedum, • 5484 
W. B. Harkema, 1 Warfbuizeu. 1 5483 
1'. II Dopheide, * Groningen, 5240 
B. II. Hark a. » idem 1 5047 

Bergambai'hl. 21 Slei: het bouwen van eene sc; ooi 
en ui 11 lorvvijzci-swoning, onder Imheer van den Imuwkuiidige 
J. Ant l i . vau der Straat en: ingekomen 9 bilj., als: 
A. .1. Stuurman. le Ammerstol. / 29.990 
.1. Scbuller. Raamsdouk. » 29.804 
II. van Balen. - IWiidret-lit. " 2'.i.5:W 
l i . II. K11 ij len burg, » Schoonhoven. » 29,357 
II. Beer. » idem i 27,954 
l i . de Vreugt. » Bcrgainbarbt, l 17,710 
G. v. .1. Hee. I Amiuerstnl. • 27.700 
S. v. d. Oever, » Bergambacht, i 27.500 
II. Stuiver, • Lekkerkerk. I 27,175 

l'treeht, 21 Mei: de levering van bout waren voor de 
geineeiitereiuiging iu '81; minste inschr. was II. van Trigt, 
te l'treeht, voor / 1318.7W. 

l'treeht. 21 Mei: het lichten van een in de Lek ge
zonken vaartuig: minste inschr. was 11. van Schaugcn, tc 
Zwijndrecht. voor ƒ900. 

Mneek , 21 Slei. : het bouwen van eene Clir. Geref. kerk 
hei fundeer ing. onder beheer van den architect J. P. 

l l . bolier Ol., 
I). Tholens. 
('. vun der Hooft. 
J. Koolo. 

an Male, 

te Rilland. ƒ 10.89? 
i Hoek, i 10,710 
• Neuzen, I 10.7(H) 
l Ilansweert, - 10.500 
> SchiKindijke. » 10,400 

llogeiidijk: ingek. II bilj.. als: 
J. II. Bos, te Twijzel, 

" Jorwerd, 
• Woudsend, 

Stleek, 
Eraneker, 

ƒ 23.127 
* 22,990 
I 22.817 
- 22.744 

21,984 

11. II Katnstra. 
I*. I'. Postma. 
F. Prins, 
Brouwer, 
R, Jonker. » Oosterlittens, i 2L800 
K. J. v. d. Schaaf, • Terhorne, • 21,770 
('. Schiere. * hVmriiliergeu, l 2(),9f.5 
E. de Gnuif. ii Bergum. - 20,408 
II . HiN-kstra, » Leeuwarden, >> 19,952 
J. I'i.ksma, * Bergum, • 19,642 

Mneek , 21 Slei: het werk voor A. Lankliorst; ingek. 6 
biljetten, als: 
W. de Jong, te Sneek, ƒ 2870 
C Falier & P. Bijvoets. . idem I 24.38 
F. Prins. >. idem i 2079 
A. Velsink, i idem i 2033 
G. de Boer, » Balk. i 1963 
J. de Graaf. » Sneek, » 1944 
gegund. 

amalerdam. 23 Mei : het vernieuwen van de houten 
bruggen no. 315 en 321 over de llickei-s- en l'rinseiiei-
laii.ls-i.uliteii. iii^-.'L bilj.. aU: 

E. vau Essen, ƒ 21,900 
A. Ilelsen. > 21.800 
J. P, ('ornelisseii. I 20,347 
R v. d. Wierden, • 20.198 
J. J. Ikiekholtz. 19,828 

tiranlngen, 23 Slei: het plaat-en van afrasteringen, 
samen ter lengte van 195 Sl.; minste inschr. was II Kiel, 
te l i ruilingen, v.mr ƒ2119. 

Breda. 23 -Mei: het bouwen van 2 heerenhuizen aan 
de Slanritsstraat. onder beheer van den architect A. Verlegh: 

enkel metselwerk 
J. Mol, te Breda. ƒ 87M 
A. van Boxtel, idem, • 8500 
J. Voogd, idem, » 7599 

enkel timmerwerk 
A. Ikimen, te Guitiekeii. ƒ8200 
A. Slokkers, te Leur. I 0117 
A. Hielen, te Breda. I 5400 
F. Schraauweii, idem. i 5848 
(i. Veltkamp, idem l 5270 
.1. van Hiendeivn. idem, u 5170 

A. Verhagen. 
P. van Biel, 
.1. Meun, 
Th. Erkelen. 
A. Slokkers. 
Th. Kessel, 
Wagen.uake. 

te Breda. ƒ 16,067 
>• idem » 15,234 
• Haaiiisdouk, • 15,231 
i Breda, i 15,134 
» Leur, • 14,861 
> Bivda. > 14,660 
• Chuam, i> 14,100 

l l u u i r l j k m l ' u l a i m i . 24 Mei: het bouwen van eene 
machinist woning bij het stoomgemaal vau den Houtrak-
polder; ingek. 7 bilj., als: 
t'. Geils, te Wetenen, ƒ 287» 
J. Baud. I I'urinerend, | 2846 
L. Kok. • IJiuuid i 2075 
W. N . Bchinder, i Oogstfeest, • 2059 
W. Ooppée, • Hout rij k-eii-Pn|anen. • 1077 
L. U e v a v t » Groote IJpolder, * 1408 
P. Mul. » lloutrukimldor, • 1397 
geg I. 
benevens nog één van onwaarde. 

M a d - A l i i i e l u e , 23 Mei: het makeu van eene veldkeien-
bestrating. lang ong. 000 SL breed 4.5 SI.; gegund aau 
W. Arntz, te Milligen. voor ƒ5988. 

Breakena, 23 Slei: de gewone onderhoudswerken vau 
het waterschap (liid-en-Jong-Breskeiis; ingekomen 19 
biljetten, als: 
A. van Beek, te Zaainslag, f 17.000 
P. J. Visser, • Ilansweert, • 10.990 

J. Horton. .1 Biervliet, i 10.39(1 
.1. de Witte, - Vlissingen, . 16.380 
J. Verkuiil Quakkelaar. • Vlissingen. • 10,879 
A. Risseeuw. . Üroede, i 16,351) 
A. F Inline, l (i's-s, i 10.293 
I'. J. van bemorlel, i Honteniss... i lfi.290 
('. Holier. i Bi-uiliissi'. i 10.225 
A. van l'oiM-ring, " Bruinisse, • 10,184 
l i . II. Bolier. • Sliedrecht, • 10.105 
P. Monjé. » Breskens, • 15.938 
11. Hage. •> Middelburg, » 15,700 
I. van Male Dz.. » Breskens, • 15.048 

'a-llage, 24 Slei: het leveren aau het ministerie vau 
marine van 040 stuks tuiisteeneii: minste inschr. was T. 
J. Smits J/.. ie Dordnvht. voor ƒ 3245.80, 

Amaterdam, 21 Slei: het Imuwen van een manege-
gebouw met stalling voor 74 jiaardeii. k.K-tshuis, vooi-ge-
bouw eu venlere werken op de bestaande fuudeerillgeii 
uan de Vondelkade. onder bel • van den ingenieur-
architect A. L. van (iendt; ingekomen 13 bilj.. als: 
M. A. J. Taverne. te 's-llage, ƒ 111,781 
II. i ' . Borlas. » Amsterdam, •> 105,000 
A. I'aans. i idem • 100.900 
II. vau buuren, l idem l 97,050 
I'. A. Warners. • idem i 94.300 
II. Rietsnijder en Zn.. » idem l 92,370 
I'. W. van Vloten, • Ttivcht - «1.787 
W. L. Leibbrandt. » Amstenlam, • 91,100 
Tom en Van bergen 

II gouwen. i 's-llage, l 90.985 
I'. Sleijers, idem I 8U.9S8 
Gebr. Van Berkuin, •> Aiusteitlam, » 88,940 
I. Koster, I idem I 88,533 
lï. J. Sleekers. I idem • 80,640 

Watergraaramrer. 24 Slei: het maken van eeue sme
derij met beneden- eu 2 Imvenwoningen. under heb ' 
van d.-n architect .1. Sl. Koning; iugek. 8 bilj., als: 
I'. F. Rijke. tt Amsterdam, ƒ 12.900 
II. L. (Me. B idem • 12.750 
W. II. Struijs. » idem • 12,300 
B. Oerirjn eu Zn. en 

J. A. de Haan. • id • 11,220 
M. Scheller, » Mijdrecht. I 9,901 
S. van Soest » idem » 0.987 
Gebr. Dioiieiibroek, « Nieuwer-Auistel » 8,888 
(i. B. Straatsburg. •> Haarlem. • 8,080 

Rullerdam. 24 Slei: lo. hei-stellingen aan dc Maas-
eu l.ls.dh(K.rden : gegund aan W. Rmucijii. te ('a|K-lle a d 
Usi-I, VOOT ƒ889. 

2o. de leverantie van zwaar timmerhout, iu 3 perc; 
le perc. K. van dei Torren .1/., te Wa.ldiuksve.-n ƒ787.15; 
2e - A. van Stolk en Zonen, Ie Rottenlam, /"4O0: 
3c >• A. de Jong en Zu.. te liouda, ƒ975. 

3.1, het doen van verzwaringen aau de bedijking van 
den hulpboezem enz.; gegund aau T. Sinilde Tz., te Lek
kerkerk. v.K.r ƒ2400. 

4o. het herstellen van de defecten aau Schielaiids dijk, 
in 10 percj 

le iieiv,. I'. Rouieijn Wz... te llillersberg, ƒ 5 7 0 
2e H A. v. d. SIJS. te (apelle a/d Usel. 230 
Se * A. Mudile. Ie Lekkerkerk. 80 
4e A. v. d. Sus, 270 
5e y H. Zuilen Pz., te Ammerstol, 230 
6e i I'. Brosre. te Krimpen a/d Lek, 250 
7 • " W. i; ijn, te (allelic ad IJ-I, 300 
8e » E. Langeruk. (e bergambacht. 240 
9e L. Verroeii. te Nieuwerkerk ad Usel, 260 

10e a E. Luugerak. 220 
ZutTeii. 24 Slei: de verf-, voeg-, behang-, saus-en 

wilvverketi op de lijnen Nijmegen -Aniliein— Deventer— 
Zutfen—Gnmail en Almeloo—Salzbergeii: 

minste nis* blijvers v.air bet verfvverk. 
le la-iv., LedelKH-r en WaimKih. te Velp. ƒ 188.70 
2e » D. W. Maandag, te Olst « 353.60 
3»- » (iebr. Liehtendalil. te Lochem, » 618.4" 
4e » T. J. Tieuiun, te Almeloo, >• 722.25* 
5e » N'. Itivijder. idem, » 857.31* 
(ie « Dezelfde. » 428.40 

minste inschr. voor het behangers werk. 
zonder linnen met linnen 

le peiv., G. Surink, te 
Bruiumeii. ƒ 0.23 ƒ 0.40 

2e i. It. N. Schregardus. 
te Arnhem, o.23* 0.47 

8e II B. Schreuder, te 
Almeloo. 0.26 0.34 

jier IP. 
minste iiis,:hr. voor bet sausvverk, 

le iierc , J. 11. Engelhart, te Assen, ƒ 0.05' 
8e > IVzeirde, » 0.055 
Ile •• T. .1. Tietuaii. (bij luting tegen ,1. 11. 

Engelhart», • 0-00 
per M*. 

minste inschr. vimr het witvverk. 
le p,.iv., J. II. Engelhart te Assen. ƒ 0.03»|» 
2e i idem idem i 0.0.1»'» 
3.- I. idem idem " 0.083/, 
4e • idem idem i 0.041/, 
la idem idem i 0.04'/» 
6e * idem idem * 0.04'/» 
7e » idem idem » 0.04»/» 

minste inschr. voor het vcegwerk. 
le perc, I'. liebhard, te O.ist.-rbeek. ƒ0.55 
2k- - J. de Koning, te Velp. » 0.47 
8.- A. Kkinderman, te Brummen, «0.44<» 
4e » J. Schut, idem, » 0.54* 

II Steenweg, te beiith.iiu, . 11.55 

Middelburg. 25 Slei: voor de gasfabriek. 1. *. he 
fundeeringsvverken, b. vergiXKiten der marhiiiekainer. c. 
hiudcvringen v.Kir eeu fubrieksineter. d. stellen en iuiuet-
seleii van een nieuwen stoomketel: minste inschr. waren 
W. van l ' i j . Zoon, te Middelburg, vooi' ƒ0098. 

2o. het leveren eu leggen van diensthuizen: minste in
schrijver was C. Klep van Velthoven. te Tilburg, voor 
ƒ20.842. 

'a-llagc. 25 Slei: lo. de herstellingen en vernieuwingen 
aan de Rijk rivier werken inde Nieuwe-Slaas, benedenwaarts 
de lijn op 100 M. Imven het Slallegut, dwars over de 
rivier gaande, de Oude-Slaas lieneden het Beivngut, hel 
Scheur en de llartel, met het éénjarig onderhoud; inge
komen 2 biljetten, als: 
C. Ik>s Az., te Donlrecht, ƒ 17,000 
G. de ll'Kig. * Gorinchem, » 17^00 

2v>. idem aau idem op de Boven-Maas, met het éénjarig 
onderhoud, in 5 peiv.; jicrc. 1 ingek. 5 bilj., als: 
II . Jen nissen, tc Roermond. ƒ 13,540 
SI. Vogels • Wessein, •> 12.770 
P. Op de Kamp. * Roosteren, • 11.748 
II . Peiiiot » Übbicht I D.300 
(i. Straatman, >• Lmne, • 10,836 

pere. 2 ingekomen 3 biljetten, als: 
II . Jennissen, te Rootmond. ƒ 11,880 
P. I I . Creemei-s, » Maasbracht » 11.840 
H. Straatman, i Linne, • 10,140 

pSTC. 3 ingek. 2 bilj,, als: 
(i. Straatman, te Linne. ƒ 9340 
J. van Heften, . Dreuinel, » 8989 

peiv. 4 iugek. 6 bilj.. als: 
P. W. van Hattum. te Tuil, ƒ 17,850 
J. Rillen. I Grave, l 10,300 
K. A. v. d. Itcrgh. i Paniienlen, • 10,195 
L. Th. van llezewiik, • Neder.is«elt, > 15,269 
J. van Boften, i Bivumel, » 14,545 
A. Rooijens, >' Nederheuiert, n 14.150 

pere. 6 ingekomen 5 bilj., als: 
G. J. Mol, te Kuilenburg, / 22,343 
A. Volker L x , » Sliedrecht, l 21.800 
J. van Boften, * Dremiiel, i 21,70? 
A. Ronijens, „ Nederhemert, » 20.300 
.1. Hillen. » Grave. I 20,200 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
V A N B | 

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 . 

Dc 43ste algemeene vergadering van de Maat

schappij lot Bevordering der Houwkunst wenl Vri j 
dag 27 Mei in een der zalen van het Genootschap: 
• Nutiita Artis Magistm" gehouden en vrij druk bezocht. 
Ouder voorbehoud om up deze vergadering nailer 
meer breedvoerig terug te komen, kunnen wij nu 
reeds mededcelen, dat de vei-scbillende punten, op 
de agenda voorkomende, grootendeels afgehandeld 
wenh-n en dat de vergadering is verdaagd tot Zater
dag ÜS Mei te 10 uren, als wanneer zij in hetzelfde 
lokaal zal worden voortgezet. 

Hij het liehatidelen van dc begrooting vimr het 
jaar I88'2 werd de |iost, dienende tot bevordering 
van het ouderwijs iu de bouwkunst en in het ont
werp op ƒ I . — uitgetrokken, ua gehouden discussie 
tot ƒ ÓM)0 — verhoogd. Ten aanzien van tie bijdrage 
aan het fonds tot slichting of aankoop van eeu maat
schappelijk gebouw werd , na breedvoerige discussie, 
het besluii genomen om de posten , onde r lS eu l B v a n 
het concept voor dat fonds en voor onvoorziene uitgaven 
uitgetrokken, samen te voegen en tot een bedrag van 
ƒ 1 U48.5H te brengen onder het hoofd: onvoorziene 
uitgaven, fantin tot stichting of aankoop vun 
een maatschappelijk geitouw enz., kunnende alsdan 
het quantum van het londs nader, op voorstel van 
het Bestuur, bij het afsluiten der rekening over 18M 
worden vastgesteld. 

Op de prijsvraag van een hotel was één antwoord 
ingekomen, waai aan door de jury de uitgeloofde 
prijs vun f 300 en het getuigschrift dei Maatschappij 
was toegekend. Hij de opening vau hel aaambrwQe 
bleek, dat dit plan ontworpen was d.mr den beer 
Jacob E. Klinkhamer, bouwkundige te Delft. Voor 
de tweede prijsvraag, neon titelblad voor de Bouw
kundige Bijdragen", waren i l antwoorden ingekomen, 
waarvoor volgens het oordeel der jury geene liekru
iling mocht worden toegekend; zij beval het geven 
eener tegemoet kom ing van / 2."> aan drie ontwerpen 
aan , en Staande de vergadering maakte de heer O. 
Vixeboxse zich bekend als ontwerper van het plan, 
ingezonden ouder het motto "Hans b'redeninn de 
Vries." 

Herichten en mededeelingen. 
R I N N E N L A N D. 

s - G r a v e n h a g e . De Minister van Buinenlartdsehe 
Zaken heeft de l'oimnissie benoemd voor hel afne
men der examens B van art. h'0 en C van art. 01 — 
0 5 ; zij zal te Delft zitting houden eu bestaat uit 
den directeur, eenige hoogleeraren en leeraren der 
Polytechnische School, en voorts uit de heeren: Dr. 
H. J . Tideman , l Idingenietir, adviseur voor scheeps
bouw, te Amsterdam: A. J. H . BCCI.MI , hoofdingenieur 
der marine, te's-(iravenhagi:: J. van der V'egt. hoofd
ingenieur vim den waterstaat der provincie Zuid-
Holland, te's-Gravenhage; J. Leyds , eeretaauwetend 
ingenieur der Staatsspoorwegen, te Amsterdam: E . 
Ph. J. Mahieii, ingenieur voor hel Stoomwezen der 
•poorwegdieneten, te 's-Gravenhage; ('. Muysken, 
voorzitter der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, te Amsterdam; Dr. W . F . Koppeschaar, di
recteur der hoogere burgerschool te 's-Gravenhage; 
J. Menalda van Schouwenburg, leeraar aan de hoogere 
burgerschool te Rottenlam en C. L e l y , civiel inge
nieur , buitengewoon opzichter van den waterstaat 
bij bet beheer der rivieren, te 's-Gravenhage. 

In de Commissie, belast met het afnemen der 
examens R volgens art 61—05, wordt, behalve eenige 
hoogleeraren en leeraren der genoemde school, zitting 
genomen door de heeren: A . J. van Pesch, hoogleer-
aar aan tie gei neen lelijke universiteit te Amster
dam; A. J . II. Reeloo, hoofdingenieur der marine, te 
's-Gravenhage; Dr. P. IL Schoute, leeraar aan de 
hoogere buigei-school te 's-Gravenhage; Dr. IJ. J . 
Korteweg, leeraar aan de hoogere burgei-school te 
Breda en W . C. Metselaar, civiel ingenieur en ar
chitect , te Deventer. 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat is aan den rijksopzichter op de spoorwegdien
sten 3e klasse l i . E . Stover, te Nijmegen, belast 
met bet dagelijk«ch toezicht op de spoorwegen Nijme-
geii-grenzen en Arnhem—Nijmegen , tevens het dage-
lijksch toezicht opgedragen op den dienst van den 
Nederlandsch en Znidoostersjioorweg van Tilburg naar 
Nijmegen, ingaande met den dag, waarop die weg 
voor den openbaren dienst zal worden geopend. 

Amsterdam. De Haarlem — Zandvoort-spoor-
wegmaat-.-happij zal op Donderdag 2 Juni a. s. hare 
lijn feestelijk openen. Etui extra-trein, die 's mor
gens te ell uren vanhier vertrekt, zal de genoodig
den te balfvier le Amsteitlain terugbrengen. 

— De buitengewone vergailering van aandeelhou
d e r in ile Nederlautlseh-Indisclie Spoorweg maat-
schappij werd door vele aandeelhouders bijgewoond, 
vertegenwoordigende i iO ' i i ! aandeelen, uitbrengende 
7.VJ stemmen. Voorzitter was de beer II. E . s' Ja
cob. Hij herinnerde, dut de op 27 April II. gehouden 
vergadering niet voltallig genoeg was geweest om 
besluiten te nemen, en toonde uit art. 47 der Sta
tuten aan , dat eene voortgezette vergadering als deze, 
aan geen bepaald getal tot het nemen van besluiten 
gehouden is. 

Deze laatste meeniug ontmoette liezwaar bij den 
heer Uergsiua, die voorts de aanneming vau het 
voorstel, thans aan de orde, om den s|ioorweg Ba
tavia—Buitenzorg voor 0 millioen aan den Staat over 
te dragen, op linuncieele gronden ontried, het daar
bij betreurende, dat het Hestuur door aanneming 
van het .L.ui., i . l tegenover de aandeelhouders niet meer 
vrij was. Ook de heeren De GraetT van Polsbroek 
en Kantors konden zich met het voorstel niet ver-
eenigen. 

Door deu Voorzitter en den heer VVertheim wer
den de aangevoerde argumenten breedvoerig weder* 
logd, en bei belang der aandeelhouders, om het 
aanbod, dat nu gedaan wordt, aan te nemen, aan
getoond. Het Hestuur heeft zich niet gebonden, 
daar het uanlmd slechts voorwaardelijk is aangeno
men. Ieder is dus volkomen vrij. Na re- en du
pliek , en nadat de generaal Van Swietcn als regee-
ringscomtiiissaris het aannemelijke vau het aanbod 
breedvoerig had uiteengezet, werd hel bij stemming 
met 510 tegen 241 stemmen aangenomen. K aau
deelen hielden zich buiten stemming. 

Du overige puiiteii werden, un I was aangenomen, 

op punt IV na, zonder hoofdelijke stemming goed
gekeurd. Dit laatste. dat bcpaaalt boe het over
schietende der koopsom zul worden gebruikt, vont! 
vooral bestrijding bij de heeren De Oraefl van Pols
broek en Stoop, die meenden, dat bet onder-admi
nistratie» stellen van dat bedrag ounoodig i s , en anu 
uilkcering aan de aandeelhouders de voorkeur gaven. 
Iu stemming gebracht, wenl het bedoelde punt IV 
met 340 tegen 368 stemmen verworpen; 151 aan
deelen waren buiten stemming of reeds vertrokken. 

Tengevolge hiervan zal iu eene nader bijeen te 
roepen vergadering een nieuw voorstel omtrent de 
bestemming van de gelden aau het oordeel der aan
deelhouders wonlen onderwor[ieit. 

Amsterdam. Dezer dagen zijn de laatste per
ceelen, noodig v.mr den DOUW eener Passage van 
de Reguliersbreestraat naar de Reguliersdwaraetraat 
door den coogenaamderi Dmveisnoek, door de onder-
nemers aangekocht. 

Utrecht. Door het Dagelijksch Hestuur is aan 
den Raatl een voordracht gedaan, om aan den beer 
K. II. I. J . Hirschmann vergunning te verleenen 
voor den aanleg van een stoomtramweg van hut 
stationsplein van den Nederlaiidsch-n Rijnspoorweg 
aldaar, door de Moreekelaan, langs de Catharijne-
en Tolsteegsingels, door tie Vaa rtse best raat en ver
der langs den straatweg van Utrecht naar Vreeswijk. 

De voordracht sirekt om deze vergunning te ver
leenen voor 30 jaren, ouder bepaling, dat bij het 
einde daarvan de tloor den concessionaris aangelegde 
werken ter beschikking tier gemeente zullen blijven, 
als haar eigendom , zonder dat daarvoor vergoeding 
van haar zal kunnen gevorderd worden , terwijl zij 
alsdan het materieel der exploitatie zal kunnen over-
iiemeu tegen een door drie deskundigen te bepa
len prijs. 

— De Sehouwbiirgvereeniging heefl het verbouwen 
van den schouwburg op het Vredeburg aan den aan
nemer A. C. Vink opgedragen, nadat een paar wij
zigingen in het oorspronkelijke bestek gemaakt ziju 
geworden. De aaimemingssoui is thans ƒ G4,000. 

Zwolle. Voor .le betrekking van 2e-opzicbter 
der gemeentewerken, op een jaarwedde van ƒ 700, 
hebben zich niet minder dan 3D sollicitanten aange
meld, waaruit door Burgemeester en Wethouders aan 
den Raad zijn voorgedragen de heeren D. de l ier -
der, te Leek (Friesland), C. Oor, te Orthen (Noord-
Brabant) en G . J . J . liriiiiieman , te Schiedam. 

Advertentiën, 

AANBESTEDING. 
DE B U R G E M E E S T E R V A N C. 1F.SSF.SDAM zal 

op Zaturdag den vierden Juni 1881, des mid
dags ten 12 uur, in het Gemeentehuis aldaar, in 
liet openbaar aanbesteden: 

Het vergrooten der openbare school 
en het aanbrengen van vernieuwingen 
en herstellingen aan de onderwijzers
woning te Qiessen-Oudekerk. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving in 
één perceel, volgens § 441 der A . V . 

liet bestek en de teekening liggen ter inzage ter 
Secretarie dier gemeente, alwaar, even als bij den 
Beer A . V E R M A E S M z . , Architect te Sliedrecht, 
gedrukte bestekken en teekeningen verkrijgbaar zijn, 
tegen In-taling van ƒ 1 . — per esemplaar. 

Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag den 
eersten Juni 1881 , des voormiddags ten 10 uur. 

De Burgemeester voornoemd , 
S N E L T J E S . 

Maatschappij tot Exploitatie yan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 1 4 d f n Juni 1881 , des namid

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat-
srliappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij tie 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n° . 29G. 
Het uitvoeren van herstellingen en ver

nieuwingen aan remming werken, duc-
d'alven en dekken van bruggen ge
legen in den spoorweg Breda -Rot
terdam. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving , vol
gens § 20 van bet bestek. 

Het bestek ligt van den 25"w Mei 1881 ter le
zing tuin het Centraal bureau bij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau vuu den Sectie-Ingenieur Jhr. 
W . H O E U F F T le Botterdam, en is op franco 
aanvraag aau genoemd Ceiilraalbureaii (aflL Wegen 
Werken) te bekomen tegen betaling vau ƒ0.50. 

Inlicht!ragen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, den 24»" n Mei 1881. 

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 /.'G7'-
TEBDAM zijn voornemens op Woensdag den 8 Jung' 
1 8 8 1 , des namiddags ten 1 ure, ten Raadhuize a l 
daar aau te Imstedeu: 

Het maken, leveren en stellen van den 
Bovenbouw der nieuwe Stokkenbrug 
over de Zalmhaven met inbegrip van 
het voor den onderbouw benoodigde 
Ijzerwerk; 

alles nader omschreven in het bestek eu de voor-
waaiilen met tie teekeningen die, op de gewone 
dagen en uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke 
Secretarie eu het. Stads Timmerhuis ie Botter
dam, en ook voor den prijs van f 1.50 verkrijgbaar 
zijn bij Wed. I'. V A N W A B S B E R G E en Z O O N , 
Roekdrukkers aau den Houttuin n". 73. 

Nadere inlichtingen ziju Ie bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing zal aldaar plaats heb
ben op Dingsdag den 31 Mei 1881 , des namid
dags ten 1 ure. 
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D E O P M j E K K E U — JZnterdujr 88 Mei 1881. 

P R I J S V R A A G . 
H.-t BESTUUR van den P L A N T E N - en V O G E L -

T U I N , ie ARNHEM, noodigt alle Bouwkundigen, 
in Nederland woonachtig, ui(, i<>t de b e a n t w o o r 
d i n g d e r v o l g e n d e p r i j s v r a a g : 

H e t l e v e r e n v a n S c h e t s p l a n n e n v o o r 
e e n V e r e n i g i n g s g e b o u w v o o r ± 1000 
p e r s o n e n , o p h e t T e r r e i n v a n d e n 
P l a n t e n - e n V o g e l t u i n , t e A r n h e m . 

De volledige Prijsvraag eti liet Programma met 
Situatie-plan is op franco aanvrage verkrijgbaar 
by den Heer C. N O R T I E R A m . , Velperweg te 
Arnhem. 

De Iwoorduelhig der ingekomene ontwerpen zal 
geschieden dooi' eene Commissie, besluaiide uil de 
drie volgemb- Heeren: 

1". E U G . G D G E L , Hoogleeraar te Delft, 
2". A . W . V A N U A . M , Airbitert te Botterdam, 
3". C. M U I J S K E N , Architect te Amsterdam. 
Aan de Jury wonlt het recht gegeven, drie [prij

zen toe te kennen: 
l e prijs ƒ 3 0 0 . — , 2e prijs f250.—, 3e prijs 

f 150; het eerst bekroonde ontwerp heeft voorwaar
delijk aanspraak op eene extra premie van /201b 

De bouwkosten mogen een bedrag van (00) zestig 
mille niet te hoven gaan. 

Het Bestuur van don Planton- en 
Vogelt uin le Arnhem. 

Aanbesteding bij Inschrijving, 
v a n I n t * : i t i : \ r n S T i : i , L i : \ v a n 

twee directwerkende Hevelcentri-
fugaalpomp-Werktuigen en 

twee Stoomketels 
met hunne B E M E T S E L I N G , in hel te houwen 
S T O O M G E M A A L in den Stadepolder nabij DOR
DRECHT. 

Gegadigden moeten hunne hillelten inleveren vóór 
Woensdag H Junij 1881 , des middags tinmlj uur, 
ter Secretarie van de Gemeente Dordrecht, in eene 
daartoe op iederen werkdag aldaar aanwezige bus. 

Inlichtingen tc bekomen aau bet bureau der Ge
meentewerken aldaar. 

Het bestek i s , tegen betaling van ƒ'!)..Ml per 
exemplaar, np franro aanvrage, verkrijgbaar Ier 
Secrelarie voornoemd. 

AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R i . \ W E T H O U D E R S van OOt.T-

GESSf'f.AAT zullen, Itelinudens nadere goedkeuring 
van INI. Ged. Stalen dezer Provincie, op Woensdag 
den l n Juni 1 8 8 1 , des v. m, 10 uren, ten Raad
huize der gemeente, in het openbaar aanbesteden : 

H e t b o u w e n e e n e r s c h o o l v o o r 3 3 6 
k i n d e r e n , e n e e n e r o n d e r w i j z e r s w o 
n i n g . 

H e t l e v e r e n v a n h e t b e n o o d i g d e S c h o o l 
a m e u b l e m e n t e n z . 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
en overname ten Raadhuize der Gemeente, en zijn 
gedrukte In-stekken aldaar ad ƒ 1,60 per exemplaar 
op franco aanvraag verkrijgbaar, evenals hij de 
Boekhandelaren M . W I J T en Z O N E N le Hutterilam, 
bij wie ook kopieën der teekeningen ad f 3 per stel 
te verkrijgen ziju. 

Aanwijzing ter plaatse op Donderdag den IQn Mei 
des n. m. ü uiv.li door den aivhitect .1. I. V A N 
W A N I N G , ü . Schie 80 Rotterdam, bij wien in
middels, desverlangd, nadere inlichtingen te beko
men zijn. 

A ^ B E S T E D M T 
B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S van STEL

LENDAM zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
1111. Ged. Staten dezer Provincie , op Dinsdag deu 
: f lu Mei 1881 , des v. in I I men, len Raadhui» 
der gemeente, iu het openbaar aanbesteden: 

H e t b o u w e n e e n e r s c h o o l v o o r 240 
k i n d e r e n . 

H e t l e v e r e n v a n h e t b e n o o d i g d e S c h o o l -
a m e u b l e m e n t enz . 

Het bestek en dc teekeningen liggen ler inzage 
en overname ten Baadhuize der Gemeente, en ziju 
gedrukte bestekken aldaar ad f\ per exemplaar op 
franco aanvraag verkrijgbaar, evenals bij de Boek
handelaren M . WIJT en Z O N E N te Rotterdam, 
bij wie ook kopieën iler teekeningen ad f 9 per stel 
te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ler plaatse op Donderdag den 19den Mei 
des n. ui, 1 ure door den aichitect J . I. V A N 
W A N I N G , O. Schie 8U Rotter dam, hij wien in
middels, desverlangd, nadere inlichtingen te beko
men zijn. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E B K S W E T H O U D E R S van DES 

HOMMEL zullen , behoudens uadeie goedkeuring van 
U i l . Ued. Staten dezer Provincie, op Dinsdag den 
31 ri Mei 1NK1, des namiddags 3 uren, ten Baad
huize der gemeente, in het ojienbaar aanbesteden : 

H e t b o u w e n e e n e r S c h o o l v o o r 240 
k i n d e r e n , e n e e n e r O n d e r w i j z e r s w o 
n i n g . 

H e t l e v e r e n v a n h e t b e n o o d i g d e S c h o o l -
a m e u b l e m e n t e n z 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
en overname ten Baadhuize der Gemeente en zijn 
gedrukte bestekken aldaar ad ƒ 1,80 per exemplaar 
op franco aanvraag verkrijgbaar, evenals hij de 
Boekhandelaren M . WIJT K N Z O N E N te Rotterdam, 
bij wie ook kopieën der teekeniugen ad f 3 ,— per 
stel te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Donderdag den l ü l l 
M e i , des namiddags 4 uren, door den architect J-
I. V A N W A N I N G , O. Schie 80 Rotterdam, bij 
wien inmiddels, desverlangd, nadere inlichtingen le 
bekomen zijn. 

FARRIEk DE IIIILLIMISIIIIE IJSSËL 
U E J O I O II & C°. 

Civiel-lngenieurs te Oxxde-ŵ toir, 
leveren en vervaardigen in den kortst inogelijken tijd alle soorten van 3 t oombaggermolens iu bout- ol* 
ijzercoiistructic, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte eu opbrengst van 150 tot 2000 M 3 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Kete ls , D r i j f w e r k e n , Locomobielen, Heimachines, 
Steen- en Tegelvormmachines. IJzeren K a p - eu Brngconstruotlën ens. 

Neuchatel 
n l n n ! T I 

Asphalte Company Ltd. London. 

iilillllH, lllllllllllHlv 

A M S T E R D A M 
Heltin:) .%". 

Nat mul. Asphalt van: 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D 

l i i T o i i i l i r i i n i ' i T i l i ' IsplnltwrgMi cn dito Dorselivloeren. 

Werken in Asphall-Maslirk voor Trottoirs, Skating-iliiiks, Mminloeren, Kelders, 

kolf- ui Kt-geluaniii. \\itikrt- en Maai'/.ijnvloeren, (iaiigrii, Veranda's. Brag- en 

Dakbedekkingen, lielon-l'iindeeriniien, Mallen enz. en/., en/,. 

Zindelijk. Vocht»erend, Oiidonrdriiiüjiaar, (ïeraaswiTeiiil. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichting itreut hol leggen «nn V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enj 

h.-t Kanloir iler tUln-ü-k, lleltweg :t, Ani*tcrduui. 
uen zich lu uiIrtM i' 

De Directeur, 
W . P A T O N W A L S H . 

. - « I I 
. j S i a c c i z i l i t e i t 

WATERPAS- HOEKMEET-

en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs. Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Ceëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

BAKEN, enz, 

WEEG WERKTUIGEN. 
TEEKEIAAR. 

I c , B E K W A A M T E E K E N A A R gevraagd 
o[J een bureau van Staatsspoorwegen. 

Adres franco onder no. 700 hij den Boekhande
laar 1-. L . V A N A M M E K S te 'sHertogenbosch, 
niet opgaaf bij wien inlichtingen zijn te bekomen. 

Maatsclwppii tot Exploitatie vau 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op Dinsdag den 7 J " ' Juni 1881, des na

middags teu 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij lot Exploitatie van Slaatss[«oorwegen 
bij de Moreelse Laan le Utrecht, van: 

Bestek n-. 201. 
H e t m a k e n v a n eene d o u a n e l o o d s e n 

v e r d e r e i n r i c h t i n g e n o p h e t s t a t i o n 
V e n l o . 

L)e liesloding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens !j 07 van het Bestek. 

liet Bestek ligt van den 20 ' "" Mei 1881 ter le
zing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (afd. Weg cn Werken) te bekomen tegen 
betaling van ƒ 1 . — . 

Inlichtingen worden gegeven anu hel Centraul-
bureao (afdeeling Weg en Werken. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschieden op den 
30»i« Mei 1881, des namiddags ten 1 ure. 

Utrecht, den 1 0 « " Mei 1881. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag deu 7 1 1 , 1 1 Juni 1881, des namid

dags len 2 me, aau het Centraalbuieau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij 
de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 292. 
H e t m a k e n v a n e e n r a n g e e r h o o f d , h e t 

w i j z i g e n v a n s p o r e n , w i s s e l s e n per 
r o n s e n h e t v e r r i c h t e n v a n d a a r m e d e 
i n v e r b a n d s t a a n d e w e r k e n o p h e t 
s t a t i o n R o t t e r d a m D . P 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens jj 45 van het Bestek. 

Het Bestek ligt vun den S l * " Mei 1881 ter 
lezing min het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraal-
bureau (afd. Weg en Werken) te liekomen tegen 
betaling van /0.50. 

Inlichtingen wonlen gegeven aan het Centraalbureau 
(afdeeling Weg en Werken). 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
30"-" Mei 18HI, des namiddags ten 1 me 

Utrecht, den 20«-» Mei 1 8 8 1 . 

HA A RL E M. M K ll M E EK. 
D I J K G R A A F KS H E E M R A D E N V A N I . K N HAAR-

LEM ML ItMEERVOL DER zullen o|. Donderdag 2 
Juni 1881, des namiddags teu één ure. ter Secretarie 
van deu Bolder op den .laiisvveg le Haarlem, iu het 
ojienbaar, hij enkele inschrijving a a n b e s t e d e n : 

H e t v e r v a n g e n v a n t w e e h o u t e n p o l -
d e r b r u g g e n o v e r d w a r s t o g t e n d o o r 
b r u g g e n m e t g e m e t s e l d e l a n d h o o f d e n 
e n i j z e r e n l i g g e r s . 

Bestekken zijn op franco aanvragen gratis ver
krijgbaar Ier Secretarie van den Polder, en liggen 
op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den lloofdopzig-
ter des Pollers te Haarlem. 

Aanwijzing iu loco op 30 Mei, des namiddags ten 
3 ure, aan den Vijfhuizenveg nabij den Uweg. 

H A A R L E M , 21 Mei 1 8 8 1 . 

Dijkgraaf en Heemraden voornoemd: 
.1. W . M . V A N 01 POLL, Dijkgraaf. 
.1. C. V A N U K H L O C Q U E R I J , Secretaris. 

ITÊKEXlIMAKiNÖr 

AANBESTEDING. 
BURGEMEESTER K N WETHOUDERS V A N OU

DENHOORN zijn voornemens op D o n d e r d a g 
d e n Oden J u n i 1881. «les voormiddags te 11 uur, 
ter Itaadkumer van de gemeente, onder nadere goed-
keuring van Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-
Hofland, aanlebesteden: 

H e t m a k e n v a n e e n s c h o o l g e b o u w v o o r 
184 k i n d e r e n , o p e e n p e r c e e l g r o n d , 
ge legen n a b i j de k o m d e r g e m e e n t e , 
e n h e t d o e n v a n een ige v e r n i e u w i n 
gen e n h e r s t e l l i n g e n a a n d e o n d e r 
w i j z e r s w o n i n g e n d a a r m e d e i n ve r 
b a n d s t a a n d e w e r k e n . 

Bestek eu teekening liggen ter inzage op de 
llaadkamer en zijn daar tegen ƒ 1.— verkrijgbaar, 
alsmede ter Gemeente-secretarie te Zuidland en bij 
den Architect L . V A N DEN HOONAARD to Abten-
broek, waar tevens inlichtingen ziju te bekomen. 

Op franco aanvragen aan den gemeente-secretaris, 
met overmaking van ƒ 1 . — , wonlen bestek en tee
kening toegezonden. 

Be a a n w i j z i n g zal plaats hebben ..[• D o n d e r d a g 
den 2ci J u n i 1881. des voormiddags le 11 uur. 

De gezegelde iiischrijvingsbiljetteii, behoorlijk ge
sloten en door den inschrijver en de borgen geteekend, 
moeten worden ingezonden of ingeleverd ter llaad
kamer van de gen nte, daags vóór de besteding, 
van 0 — 1 2 en van 2—1 uur. 

Oudenhoorn, den 21 eu Mei 1881. 

De Secretaris, De D urge meest er , 
L. DE B A A N , f". S. DE J O N G H . 

B, HOLSBOER, te Arnhem. 
IM!<*. Z i l v i - r r n M e d a i l l e v o o r W n t c r -

|IHN-iiii<*t r u m<* f i l m . 
IH71». lluoffNlc n n i l n s, iM'irting v i m r W i t -

t e r p H N - e n l l o e k m e e l - l i i t t l r u i i i e n t e n . 
Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , MEETKEÏTIN-

G E N , PASSERDOOZEN, enz. enz. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsdie Singel 08. Gonenuil-Agent voor 
Nederland en lndie vun de zoo gunstig U-kende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE LANGLE. 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst le Roltenlam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

BALLAST. 
Z e e r b i l l i j k te koop 

c c n n i e u w e z w a r e i j z e r e n d r a g u e u r , 
geschikt vooi' !P M . diepte. 

Te Invingen bij DE .IONOII .4 C». , te Oudeuriter. 

AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Kigwiaars i'li oV|il,iitiiliten van 11AIOISI'KKN- en 

van K K l - I h N l i l i o K Y K N . 

Moziiik Tegels voor V I O I T C I I 
in K E U K E N . W I X K E I . S , VKS I'IIIULKS . r i l l l l l l . 
l l l l l i S , W A K A X I I A ' S , en/., alsiii.ile I I E K l . K E I I I M 1 
van M L ' U E N , T E G E L S voor I1LOEMIIAKKEN en 
1'ANEEI.VVEltK ..nz. 

U i t s l u i t e n d A n n t e e h u v a n M u 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, 
f i r m a A N T . D E VV1L.I), 

Srliceiuual.erslmre,, .V". 63 en Jufferslraal N". 56. 

R O T T E R D A M . 

H. & J. SUTVERT 
Fabriek vao Stoomketels en V/er .tuigen, 

tie Hollnmliche 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 MUI alle liekenile lv | . e l . 

en r e p a r a t i o n aan L-slaahile K E T E L S wonlen iu 
ilen korist inogolijkeii lijil geleveiil en uitgevoerd. 

Aannemers-Materialen 
t © K . O O T » . 

4 H e i m a c h i n e s . Svsteem MORBISSON met nl 
zonder schip, 

3 S t o o m m o r t e l m o l e n s . 
2 B e t o n m e n g e r s . 
2 B e t o n k o k e r s . 
D a g k e e t e n . 
H e i m a c h i n e s voor Hol l . Stelling, 
i S t o o m t r a s m o l e n taal b r e k e r . 
1 D r i j v e n d s t o o m g e m a a l , gevende p, m. 25 

M 3 water per minuut (3 ü \ M . boog oproerende), 
K a l k l o o d s e n . 
A n k e r s . K e t t i n g e n , K e l d e r w i n d e n e n d i 

v e r s A a n n e m e r s - m a t e r i a a l , alsmede eene groote 
partij d e n n e n h o u t en p a a l e i n d e n . te bevragen bij 

L. J. v a n den STEENHOVEN, & Co 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam. 

1 PARKETVLOEREN, 
S VILLEROV 8, BOCH. METTLACH 
q BOCH Freres. MAUBEUGE 
Z> ININTON. HOLLINS 1 C"„ STOKE 
2 b\i '1c VertetccQwiKiidigers en Dejidthoader. i 
V. D E L I N T i C . EInrinjrvliet 7. Itotterdan 

A - l jBfwi i i oe i i Depot 
D E K 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SAMIAIA TE FKHiMKS. FKilKIJK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Tüekeiiiiigüii en Prijwiiiinint nijn te bevragen liij 

J . J . S A N ' U , Wijnliaven 16 llutterdam, alwaaro.jk 
vorkrijgliaar: Vers-liillemle soorten vau gneilkool»! 
T E G E L S T R O T T O I R S T E E N E N (gi-nre 
Sarregiieinines). 

H O L L E M E T S E L S T E E N E K 
g ( P R O F I E L S T E E N E N . g 

- | T R O T T O I R S T E E N E N I % c 
•g ?c i W A A L V O R M E N D R I E L I N O I g - » 
o ( G E V E L S T E E N ] r g 
woiilen tot nineiirreoiemli! prijzen gemankt aan ile 

S t e e n f a b r i e k v a n 
J . H K I . U E B Pm., P o c k i i i n 

KlIlliEKIJJkE lüllU\\\)L 
C o n s t r u c t i e d e r o n d e r d e d e n v u n g e b o u w e n 

loer G . J . M O R R E . 
Tekst e n Platen a f L 1 lyapponboek. 

P r i j s per vel druks a . i . eents per plaat3©cents. 
Bij alle Boekhandelaren voorhanden en bij den 

Uitgever J O H . U K E . M A , 's-Gravvnhagc. 
Gedrukt bij t i . VV. van der Wiel Sc Co, te Arnhem. 

B I J V O E G S E L 
BEHOORENDE BIJ 

0 P B I E R 
van Z A T E R D A G 28 M e i 1881. 

BERICHT. 
Daar het verslag van de Algemeene 

Vergadering der Maatschappij tot Be
vordering der Bouwkunst te uitgebreid 
is om 't in het nommer van 4 Juni te 
kannen opnemen, wordt het afzonder
lijk toegezonden als bijvoegsel van het 
weekblad van Zaterdag 28 Mei 11. 

A L G E M E E N K V E R G A D E R I N G 
V A N D E 

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 . 

De drkr»en-veertigste algemeene vergadering van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst werd 
Vrijdag -7 Mei II. op dc groote bovenzaal in bet 
gebouw van de Am terdamscbe Diergaarde gehouden. 
De antwoorden, op de uitgeschreven prijsvragen in
gekomen, prijkten aan de wanden van het vergader
lokaal muist rarachillende ontwerpen, door de leden tot 
opluistering der tentoonstelling welwillend afgestaan, 
waaronder de Verzameling van Rekroonde Ontu-er-
pen, door de Vereeniging wArchitectiira et Amieitia" 
uitgegeven. Us modelleur Joseph Hartsheim te Keulen 
zond eene verzameling photogi-aphieen, <le bouwmeester 
J. J . van Usendijck zijn plaatwerk »]>ocuments(la-sscs 
de 1'Art dans les Pavs-Bas", en de uitgever Joh. G. 
Stem ler Can. eenige prachtwerken op bouwkundig 
gebied. Uok enkele monsters van bouwstoflsu waren 
ingezonden, o. a. door de kunst zandsteenfabriek 
te IJmuiden . door de heeren If. J . Canoy en Co. 
te Venloo profiel-, drempel- en plintsteen , raamlijsten , 
rouurafdekking en tegels; door Johaun Odoiico te 
Frankfort inarmer-mozaiek, terazzo en gianiet; dooi
de Feraley Iron Company te Leeds tegels en pro-
Celsteen. 

De vergadering werd te kwarl na één uur geopend 
door den Voorzitter, den heer C. Muijsken, die de 
leden welkom heette in Amsterdam, den zetel der 
Maatschappij; spieker constateerde met genoegen, dat 
de vergadering goed bezocht was en bracht iu her
innering, dat juist een jaar geleden te dezer plaatse 
over verschillende veranderingen in de wet werd ge
discussieerd. Naar aanleiding van de toen genomen 
besluiten werd een nieuw Bestuur benoemd, dat thans 
gedurende bijna vijf maanden werkzaam is en zich 
beijverd heeft om in de eerste plaats aan de meest 
dringende behoeften te voldoen. Daartoe behoorde 
het benoemen van een bezoldigden secretaris, en uit 
het groot aantal geschikte personen, die zich daar
voor hebben aangemeld, werd de heer C. T. J. Louis 
Rieber gekozen. De keuze van oen uitgever voor 
het weekblad en het tijdschrift was eene moeilijke 
zaak, daar het Bestuur ingevolge den wensch der 
Vergadering aan een publieke inschrijving gebonden 
was; nn vele besprekingen en onderhandelingen werd 
met de Erven 11. van Munster en Zoon, te Amster
dam, op vrij gunstige voorwaarden een continet voor 
den tijd van één jaar , als proefjaar. gesloten. 

De Voorzitter noemde als het derde punt van de 
bemoeiingen vau het Bestuur ibet maatschappelijk 
gebouw" ; naar aanleiding van de opdracht, in de 
September-vergadering bekomen, werd eene buiten
gewone vergadering in het gebouw «Musée L o u i s X V " 
belegd, om over den aankoop van dat pand te be-
raadslagen. maar deze samenkomst was zoo slecht 
bezocht, dat 't Bestuur het ongeraden voorkwam 
een besluit te doen nemen. Het raadpleegde daarop 
de Afdeelingen omtrent den aankoop van het pand 
in quaeslie, en tot zijne verwondering werd het voor
stel door allen, inet uitzondering van de Aldeeling 
's-Gravenhage, afgekeurd, zoodat de voorgenomen 
buitengewone vergadering niet gehouden weid. Het 
Bestuur volhardde in de meening, dat het mandaat 
moest worden uitgevoerd en had daarom nu wedet 
gelden voor het gebouw op de begrooting uitgetrok
ken. Door de gestadige uitbreiding van bibliotheek 
en archief en de vestiging van het bureau van den 
Secretaris in het maatschappelijk gebouw, blijkt meer 
en meer, dat de lokaliteiten te klein zi jn, waarvan 
de leden zich door een bezoek zouden kunnen over
tuigen-

Spreker bracht hulde uan de nagedachtenis van 
den ingenieur J . G . van Gendt Junr. en den architect 
T. Romein, die aan de Maatschappij ontvallen waren, 
en maakte melding van den dood van drie eereleden, 
de heeren Streek en Oropios te Herlijn en den beer 
Davioud te Parijs. Na een woord vau dunk aan 
allen, die het hunne hadden bijgebracht om de ten
toonstelling te doen slagen en aan den heer Directeur 
der Diergaarde voor de gastvrije ontvangst, drukte 
de Voorzitter den wensch uit, dat de beraadslagingen 
zullen leiden tot bevui-dei ing der zaak, werd dc ver
gadering geopend en het woord gegeven aan den 
Secretaris, om het jaarlijkse!) verslag uit te bi-engen. 

Het verslag zal uitmaal in menig opzicht kort 
moeten zjjn tengevolge van den overgang, door de 
invoering der nieuwe wet veroorzaakt; getrouw aan 

de tot heden gevolgde gewoonte, zal daarin niet de 
geschiedenis van het iiiaatschap]ielijk jaar 1HS0 be
handeld worden, maar wel die van de tijdsruimte. 
tusschen twee opvolgende algemeene vergaderingen 
gelegen. 

Leden. Het ledental bedroeg op 1 Mei 1880 
942, waarvan moeten worden afgevoerd : 

overleden 4 
non-valcurs 9 
bedankt 129 

Te zamen. . 142 
daarentegen traden tot het lidmaatschap toe 

gewone leden 36 
buitengewone leden 26 
kunstlievende leden 15 

te znmen 77 
het totaal der leden verminderde met 05 en werd 

daardoor tot 877 teruggebracht. Enkelen maakten 
van de bepalingen der nieuwe wet gebruik om zich 
te doen overschrijven, zoodat het ledental thans als 
volgt is ingedeeld: 

gewone leden 836 
buitengewone leden 26 
kunstlievende leden 15 

te zamen 877 

Eereleden. Het getal der eerelcden werd met 
twee verminden). De Maatschappij verloor door den 
dood drie buitenlandsche eereleden, de architecten 
Streek, Gropim en Davioud, en in de September-
vergadering werd de heer J. H .Le l iman , oud-Voor
zitter der Maatschappij, onder de eereleden opgenomen 

Restaur. Het nieuwe Bestuur, met 1 Januari l . l . 
in functie getreden, bestaat uit 9 leden, den 30 
September 1880 te 's-Gravenhage gekozen, zijnde 
de heeren: C. Muijsken, .). II. de Kruijlf , P . J . II 
Cuypers, N . Redeker Bisdom en T. Banden te Am
stenlam, en de buitenleden II. P . Vogel, E . Gugel, 
J. W. Schaap sa J. F . Metzelaar. De heer C. Muijs
ken werd door de Vergadering tot Voorzitter be
noemd , en het Bestuur droeg de betrekkingen van 
vice-Voorzitter en Penningmeester aan de heeren P. 
J. H . Cuypers en N . Redeker Bisdom op. 

Uit de candidaten voor de betrekking van Secretaris 
werd de heer C. T. J . Louis Rieber gekozen, onder 
voorwaarde dat bij zich te Amsterdam metterwoon 
moest vestigen. 

Correspondenten. In plaats van den heer A . van 
Ciiijlenburgh Jr. werd tot correspondent te Arnhem 
benoemd de heer J . A . Persijn; de correspondent 
le Nijmegen, de beer P. van der Kemp, zag zich 
uithoofde van zijne wankelende gewondheid genood
zaakt voor het correspondentschap te bedanken, en 
weldra zal in de vacature te Leeuwarden voorzien 
moeten worden, ontstaan door den dood vau den 
architect T. Romein. 

Het Bestuur hoopt, dat het hoofdcorrespondent
schap voor Nederlandsch-lndie zal aanvaard worden 
door den heer Vcrburgh , die daartoe uitgenoudigd is. 

Verschillende uitgaven. De toezending van Bouw
kundige Bijdragen is door gebrek aan stof vertraagd, 
maar men hoopt dit spoedig in te halen Omtrent 
de «Oude Gebouwen" kan worden medegedeeld, dat 
aflevering 22 verzonden is en aflevering 23, zijnde 
de afbeelding van de Muiderpoort te Amsterdam, 
spoedig volgen zal. Voor de 24ste aflevering is de 
stof voorhanden 

Aan de leden werd het verslag over i 8 7 9 / l f l toe
gezonden met het verhandelde op de_algemeene ver
gaderingen van 26/27 Mei en 30 September 1880, 
eu de bekroonde prijsvragen. Voor de uitgaaf van 
het weekblad en de bijdragen werden uitgevers op
geroepen , die erop aandrongen een bepaald pro
gramma te ontvangen, dat daarop aan zes Arnrter-
damsche lirma's werd toegezonden. Na gehouden 
overleg is de uil gaal' van weekblad en bijdragen 
voor den tijd van één jaar, bijwijze van proef, ge
gund aan üe Erven H . van Munster en Zoon en de 
eerste nummers van het weekblad zijn verschenen. 
Wat het tijdschrift aangaat, hiervoor is stof aan
wezig, en de toezending van de eerste aflevering kan 
binnen een niet ver verwijden) tijdstip worden tege
moet gezien. 

Vergaderingen. Onder herinnering aan de a l 
gemeene vergaderingen, in het voorgaande jaar ge
houden en waartoe naar het gedrukt verslug verwezen 
wordt, deelde dc Secretaris mede, dat zoowel aan het 
Bestuur der Afdeeling VGravenhage als den beer 
Van Ouderineulen, eigenaar van hel kasteel Oud-
Wassenaar, een schrijven was gericht om dank te 
zeggen voor de gastvrije ontvangst op 30 September l l . 
Toen de vergadering op 1 Maart 11. door slechts 23 
leden bezocht werd, was het Hestuur van oordeel 
geene beslissing te mogen uitlokken over het belang
rijk voorstel tot aankoop van het pand »Musée 
Louis X V " , en werd eene tweede bijeenkomst tegen 
26 Maart uitgeschreven. Het preadvies der afdee
lingen omtrent het voorstel was over het algemeen 
zoo ongunstig, dat het door het Bestuur ingetrok
ken werd. 

Bibliotheek. Van de gelegenheid, die voor de 
leden openstaat om de boekerij te bezoeken, werd 

geen gebrulkgeimuikt; waarschijnlijk is het onge
lukkige lokaal daarvan oorsaak, daar er geen geselUg 
hoekje te vinden is en de boeken in het lokaal en 
ook op zolder op elkander gestapeld zijn. Evenmin 
weiden boeken telleen gegeven , weilichi tengevolge 
van de bestaande bepaling, dat de volle waarde daar
van als borgtocht gestort moet worden. 

Dc boekerij ontving vele geschenken, waaronder 
de aandacht in het bijzonder moet gevestigd worden 
op dc »Monographie des travaux publics de I'Expo
sition Universelle", van den Minister van Waterstaat 
ontvangen. 

Prijsvragen. In het geheel zijn twaalf antwoorden 
ingekomen op de drie prijsvragen, a l s l ontwerp van 
een hotel, 9 ontwerpen van een titelblad VOOT de 
Bouwkundige Bijdragen en twee van eene veranda 
achter eeu gewoon woonhuis. Tot leden van de jury 
werden benoemd de heeren C. Muijsken, I'. J. II 
Cuypers, P . F. Laarman, F. J . Nieuwenhuis en 
F. YV. van Gendt JGz . , waarvan de laatste U-dankte 
en vervangen werd door den heer J . II. la-liman, 
die evenzeer verhinderd was en in wiens plaats de 
heer C. T. J. Louis Rieber optrad. Het'rapport der 
Commissie van beoordeeling ligt ler visie, en de 
conclusien zullen nader worden medegedeeld, als dit 
punt van de agenda aan de orde is. 

Het Bestuur schreef drie prijsvragen uit en wel: 
eene overdekte passage, eene monumentale steenen 
brug en eeu buitendeur van blank hout, waarvoor 
een gouden, zilveren en bronzen medaille worden 
uitgeloofd. 

(,.'••.•(•• Het maatschap)lelijk gebouw in de 
Wijde-Kapelsteeg is te klein en ten eenemale onge
schikt. 

Afdeelingen. Er wordt hij herhaling op aange
drongen om stof te bekomen zoowel voor dc uitgaaf 
der «Oude Gebouwen" als het Bouwkundig Week
blad, daar het Bestuur op de medewerking der Af
deelingen zoowel voor het een als bet ander rekent. 
Uit de toegezonden jaarverslagen wordt hel volgende 
ontleend. 

Amsterdam heeft 116 leden, waaronder 4 hono
raire, hield 8 gewone en 2 buitengewone vergade
ringen, die te zamen door 123 personen bezocht 
wei-den; de toestand der geldmiddelen is gunstig. 
De Afdeeling schreef 4 prijsvragen uit en stelde de 
mededinging ook voor leden van andere Afdeelingen 
open; er kwamen 2antwoorden in, als: een winkel
pui en een kiosk. 

Arnhem, met 32 leden, hield acht vergaderingen , 
die niet druk be..ocht werden en waarop belangrijke 
kunstbeschouwingen gegeven en modellen tentoonge
steld wenlen. 

's-Gravenhage heeft het getal leden van het voor
gaande jaar behouden en hield maandelijks eene ver
gadering, die gemiddeld door 31 personeu bezocht 
werden. Dc toestand der kas is gunstig. 

Leiden, met 54 leden, hield 7 gewone en 1 buiten
gewone vergadering, met een opkomst van 14 tot 
24 leden. He samenkomsten waren belangrijk en 
de kas is iu voldoenden toestand. 

Rotterdam telt 181 leden, houdt maandelijks eene 
bijeenkomst, ongerekend de drie buitengewone ver
gaderingen, en mag zich in een goeden toestand der 
kas verheugen. Deze Afdeeling deed een renaissance-
gevel aan de Wijnhaven opmeten en behandelde o. a. 
het belangrijke plan van de verandering aan de 
Draaistecg. 

Schagen heeft de Afdeeling opgeheven. 
Utrecht beeft een verslag ingezonden, dat slechts 

over de 3 laatste maanden van 1880 loopt, waar 
in ééne vergadering gehouden werd. Dc toestand 
mag gunstig genoemd worden. 

Zwolle, 33 leden sterk, hield 7 vergaderingen met 
een opkomst van 8 a 25 personen, en behandelde 
uiteen loopende onderwerpen; deze Afdeeling heefteen 
goede kas en schreef prijsvragen uit , waarop I ant
woord was ingekomen. 

Diversen. Ten verzoeke van de Afdeeling Utrecht 
richtte het Bestuur een schrijven tot de Regeering 
omtrent de verbouwing van het gebouw voor het 
Provinciaal Archief te Utrecht; van dezen brief zal 
later mededeeling gedaan worden in het Bouwkundig 
Weekblad, zoodra het antwoonl van den betrokken 
Minister ontvangen is. 

Het rappoi-t der Commissie inzake het onderwijs 
weid ontvangen en in de Bouwkundige Bijdragen 
opgenomen. 

Volgens art. 40 sub 1" dei wet, werd op 23 Apr i l 
l . l . eene vergadering gehouden van het Bestuur met 
de voorzitters en secretarissen der Afdeelingen. In 
deze samenkomst waien Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag, Utrecht en Leiden vertegenwoordigd, 
en had Arnhem schriftelijk hare zienswijze medege
deeld. De Afdeelingen Roti. '•.lam, Den Haag en 
Leiden werden uitgenoodigd de rekening en verant
woording van den Penningmeester na te zien en uit 
haar midden iemand te kiezen voor bet uitbrengen 
van het verslag ter algemeene vergadering. Na ge
dachten wisseling werd het vergelijk getroffen om den 
plaaLselijken leden, die vóór het aannemen der wet 
tot eene Afdeeling waren toegetreden, het recht te 

geven om de September-vergadering in de plaats 
hunner inwoning bij te wonen, mits dit geschiede 
op bet uur, dat de gewone huishoudelijke zaken 
waren afgedaan. Evenzoo werd in beginsel goedge
vonden de toelage, door de MaaLschappij aan de 
Afdeelingen te geven, op een gulden te stellen voor 
elk lid der Maatschappij, die tevens lid der Afdee
ling was. 

Met de beste wenschen voor den bloei der Maat
schappij besloot de Secretaris het verslag, waarvoor 
hein door den Voorzitter welverdiende dank werd 
gebracht. 

De Penningmeester gaf daarna een kort overzicht 
over het gehouden beheer en deelde de onderstaande 
cijfers mede over het boekjaar 1880 : 

Batig saldo in kas op 1 Januari. / 1306 .88 ' 
('ont)ihtitien » 8778.47* 
Rente van effecten » 205.15 
Huur van het huis in de Wijde* 

Kapelsteeg. » 100.— 
Verkoop van druk-en plaatwerken. » 86.39 
Advertentiën op den omslag Tijd

schrift » 30.10 
Onvoorziene baten » 82.09 

Totaal in ontvangst . . . / 10589.09 
Bedrag der uitgaven. . . » 9737.— 

Saldo in kas op 31 December 1880. / 852.09 
Ondei' de uitgaven was een bedrag van / 3500 

begrepen voor aflossing van de hypothecaire schuld 
op het der Maatschappij toebehooi-cnde gebouw in de 
Wijde-Kapelsteeg, zoodat de financieele toestand 
alleszins gunstig moet genoemd worden. 

De balans kan in de volgende cijfers worden saam-
gevat , als: 

huis in de Wijde-Kapelsteeg. . . ƒ 9405.— 
diverse effecten » 3126.30 
inventaris <• 684.41 
bibliotheek » 1212 — 
winst-en-verliesrekening . . . . » 349.19 
kassa » 852.09 

Totaal . . . / 15628.99 

De Voorzitter bedankte den heer N. Redeker Bis
dom voor de gedane mededeelingen enz. gaf het 
woord aan den heer W. C. van Goor , den rappor
teur der Commissie voor het nazien der rekening en 
verantwoording over het afgeloopen jaar. Pe Ver
gadering vernam, dat de rekening met nauwgezet
heid was nagegaan en accoord bevonden en vereenigde 
zich met het voorstel van de Commissie om de reke
ning, onder dankzegging aan den Penningmeester 
voor het gehouden beheer, goed te keuren en laatst
genoemde te dechargeeren, waaitoe besloten weid. 

De Secretaris las de conclusien van het rapport 
van beoordeelaars der antwoorden op de prijsvragen, 
luidende: 

1" aan het eenige ontwerp voor een hotel in eene 
zeebadplaats, onder bet motto Tot Studie ingezon
den, ondanks de daarin voorkomende gebreken, de 
volle bekroning van ƒ 300 — en het getuigschrift 
der Maatschappij toe te staan; 

2". geen der antwoorden op de tweede prijsvraag 
te bekronen, maar aan die, onder n". 2 , 7 en 9 , 
ingezonden met de motto's 

Nulla dies sina linea 
Hluck auf 
Hans Viedeman de Vries 

eene tegemoetkoming van ƒ 25 te geven ; 
3". geen der beide ontwerpen op de derde prijs

vraag eenige ondei-scheiding toe te kennen. 
Bij de opening van het naambriefje bleek, dat de 

heer Jacob F. Klinkhamer, bouwkundige te Delft, 
ontwerper was van het eenige antwoord, ingekomen 
op de prijsvraag van een groot hotel voor eene zee
badplaats. De Secretaris doet mededeeling, dat de 
bekroonde thans te Weenen is. 

Op uitnoodiging van deu Voorzitter maakt de heer 
G. VV. Vixeboxe zich bekend als vervaardiger van het 
ontwerp van een titelblad voor dc Bouwkundige Bij
dragen, onder het motto Hans Vredeman de Vries 
ingezonden; ten aanzien van de beide antwoorden 
op deze prijsvraag, waaiaan evenzeer eene tegemoet
koming van / 25 is toegestaan , zal door middel van 
het correspondentie-adi-es vergunning tot het openen 
der naambriefjes gevraagd worden. 

De begrooting vooi- 1882 werd aan de orde ge
steld , nadat de Voorzitter de mededeeling gedaan 
had dat alleen over de vier laatste posten discussie 
kon gevoerd worden, aangezien de anderen reeds 
vastgesteld waren in de vergadering van 1 Maart. 
De heer F . W . van Gendt JGz. bracht in het midden, 
dat bij het aannemen der nieuwe wet de verschil
lende onderworpen waren aangewezen, die gerekend 
konden worden tot dc zorgen van de Maatsehappij 
te behooren en dat voor twee rubrieken: het be
vorderen der oprichting vau Afdeelingen en het be
vorderen vnu bet onderwijs in de Bouwkunst, geene 
gelden waren uitgetrokken. Spreker weuschte daarom 
op beide rubrieken terug te komen en daarvoor eene 
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bepaalde tom aan te wijzen. waartoe geen bezwaar 
bestond, daar de voorgestelde bijdrage in het fonds 
tot stichting van een maatschappelijk gebouw kon 
verminderd wonlen. Naar zijne meening mocht eerst 
dan geld voor het gebouw afgezonden! worden, als 
aan de andere verplicht ingen voldaan en aun de wet 
volledige uitvoering gegeven was 

De Voorzitter stond de discussie over de verschil
lende posten der begrooting toe, waarop de heer 
I. Gosschalk het voorstel van den vorigeu spreker 
ondersteunde en als zijne meening te kennen gaf, 
dat het onderwijs in de bouwkunst bevorderd kon 
wonlen dour het verspreiden van voorbeelden cn af 
gietsels; zonder in details te willen treden, ver
meende hij dat deze zaak aan de vindingrijkheid vnn 
het Hestuur kon worden overgelaten, daar het van 
algemeene bekendheid is, dat de hulpmiddelen lo wen
schen overlaten. Gok de Oprichting van Afdeelingen 
kan bevorderd worden door een der leden van het 
Bestuur te machtigen om zich ter plaatse met de 
leden der Maatschappij te verstaan en op deze wijze 
eene gezonde en degelijke propaganda te maken: 
hieraan zijn kosten voor de rei* en het verblijf ver
bonden en op grond daarvan geeft spieker iu over
weging, voor elk der genoemde posten eene som vnu 
f 300 uit te trekken. 

De heer G. H. Salm betuigde zijne sympathie met 
het gesprokene, wees op de lekenscholen als de 
grondslag van veel goeds en herinnerde aan het dooi
den heer J . t i . van Niftrik te dier zake voorgestelde 
op de vergadering van 1 Maart 1.1. 

De heer Daniel J . Sanches vond, dat er voor het 
Bestuur moeilijkheden bestonden om de hoegroot
heid van het gevorderde bedrag voor de twee ge
noemde [Kisten tc bc|ialcn , en deed het voorstel den 
memorie|xist te behouden en genoegen te nemen niet 
de verklaring, dat het Bestuur in deze naar vermo
gen zal handelen. 

De Voorzitter verklaarde zich namens het Hestuur 
daartoe bereid, en gaf in overweging eene prijsvraag 
uit te schrijven voor het aangeven van denkbeelden 
omtrent de verbetering van het onderwijs, waarop 
de heer F . VV. van Gendt JGz. het voorstel deed, 
voor elk der twee genoemde rubrieken ƒ 3 0 0 uit te 
(rokken en den post voor het maatschappelijk gebouw
niet ƒ 6 0 0 te verminderen. 

De heer J . F. Metzelaar gaf tie voorkeur aan hel 
doen vervaardigen van voorbeelden voor trappen, 
kappen en dergelijkeu Imven het uitschrijven van 
eene prijsvraag. 

De heer F . VV, van Gendt JOa. was van meening, 
dat deze voorbeelden van dienst konden zijn, maat
hield vul dat op de begrooting voor 1889 gelden 
moesten worden uitgetrokken. 

De heer I. Gosschalk zeide. dat de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen eene som beschikbaar heeft 
om de uitgaaf van boekwerken te steunen en tlat 
op gelijke wijze tloor de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst kon gehandeld worden, door voor 
een zeker aantal exemplaren in te teekenen op eeue 
uitgaaf, die het onderwijs ten goede komt. Deze 
maatregel kan degelijk werken, geeft den uitgever 
steun en de verspreiding van exemplaren op de teeken-
scholen doet veel goed. 

De heer Arnold gaf het denkbeeld aan tie hand 
om scholen door eene subsidie te ondersteunen, zoo
als dit enkele malen door Provinciale Staten geschiedt, 

Nadat de Voorzitter op liet onuitvoerbare van het 
stelsel van subsidie gewezen had, werd zonder hoof
delijke stemming Inloten tot het uittrekken van 
ƒ 300.— voor de bevordering van het onderwijs in 
de bouwkunst. 

De heer P . J. 11. Cuypers vetmeende, dat het 
door den heer fineer ha Ik gesprokene omtrent de be
vordering van de oplichting van Afdeelingen niet 
ernstig gemeend is , waarop de heer J . II Leliman 
in het midden bracht, dat de Afdeeling Utrecht juist 
op de looeven aangegeven wijze is tot stand ge
bracht , maar dat de daaraan verbonden kosten door 
hem gedragen zijn. Uit dit gezegde vond de heer 
Cuypers aanleiding om het doen van uitgaven uit de 
kas der Maatschappij te bestrijden, waarmede de 
beer Gosschalk zich niet vereenigen kon; het door 
hem aangehaalde moest beschouwd wonlen als eene 
vingerwijzing voor het Bestuur. 

De heer J . F . Metzelaar was tegen het uittrekken 
van gelden voor de bevordering van het oprichten 
van Afdeelingen en lietreurde het, dat er geene am
bitie verondersteld wenl om daartoe te geraken, 
waarop de heer II. I'. Vogel in het midden bracht, 
dat luj van dezelfde meening was; op grond daarvan 
wilde hy tlezen jiost voor memorie uittrekken. 

De heer Sanches herhaalde het vroeger gedane 
voorstel om aan het uittrekken van den memoriepost de 
verklaring van het Bestuur te verbinden, dat het de 
oprichting der Afdeelingen zal steunen en daarvoor 
werkzaam zal zijn, welke verklaring door den beer 
Van Malsen onnoodig geacht werd. De heer I. Gos
schalk zeide, dat door hem akte genomen was van de 
verklaring van het Bestuur, en na bespreking van 
het kui-akter van een memoriepost, gaf bij als zijne 
meening te kennen, dat daarmede alsnu genoegen 
genomen kon worden, waartoe besloten werd, zon
der tut eene hoofdelijke stemming over te gaan. 

De hear A. C. Weissman weeë erop, dat de bogroo-
ting van 1882 naar zijne bescheiden meening nog 
niet ln-l..lintei.| was en dat de Voorzitter derhalve in 
eene dwaling verkeerde, toen hij, bij de opening der 
beraadslagingen over het ontwerp had medegedeeld, 
dat de posten, met uitsondering van die voor de 
toelage aan de afdalingen, het onderhoud van het 
huis in de Wijde-Kapelsteeg en het fonds voor het 
maatschapjielijk gebouw, reeds behandeld eu vastge
steld Waren. Na een korte n'pliek van den Voorzitter 
werd door den heer F. VV. van Gendt JGz uiteen
gezet , tlat de heer Weissman de zaak bij het rechte 
eind had, daar wel in Maart 1.1. eene begroot ing 
behandeld was, met name die van 1881, maar dat 
er ii ii sprake was van dit* voor het boekjaar 18*2. 
De. Penningmeester N . Hedeker Bisdom erkende, 
dat de aanmerking van den heer Weissman juist 
was, zoodat ulsnu de behandeling van de begroot ing 
hervat kon worden. 

Vooraf weid door den heer .1. C. Stueller eene 

vergeefsche poging gewaagd om ook op tie begrooting 
van 1881 eene toelage voor de Afdeelingen te be
komen. Bij de voortzetting der discussicn over de 
begrooting wenl punt 17, tonderhoud, enz. van het 
huis in de Wijde-Kapelsteeg", wat het ipiantum 
aangaat, aangenomen, doch op voorstel vau denbeer 
1. Gosschalk tie omschrijving veranderd als volgt \ 
«onderhoud of huur van een maatschup|ielijk gebouw." 

Post 18 werd op voorstel van den hier F. VV. 
van Gendt JGz. aangehouden, totdat de andere ru
brieken zonden zijn afgedaan, omn-deneerstgenoemde 
meer als sluit |>ost moet worden beschouwd. Na aan
neming der 4 eerste posten, nam de heer Weissman 
het woord over post 5 , waarbij de som van / 300 
is uitgetrokken voor het uitschrijven van prijsvragen; 
volgens zijn meening moet die post verhoogd worden 
om het Bestuur instaat te stellen daaruit zoo noodig 
geldelijke belooningen te kunnen kwijten. 

De Voorzitter wees op de artikelen '29, 30 en 31 
der we l , waarop tie heer Weissman naar de rede
nen vroeg, waarom het Bestuur geen gebruikmaakt 
van de by die wet toegekende bevoegdheid om ook 
prijzen 'ui geld toe te staan. De Voorzitter herin
nerde aan de verschillende meeningen, die bij het 
aannemen der nieuwe wet in zake de wijze van be
kroning der antwoorden op de prijsvragen, waren 
ontvouwd eu wilde de bevoegdheid tot het verleenen 
van prijzen in geld aan de jury overlaten. Over deze 
zaak ontspon zich eene verdere disrusde, waarbij de 
heer Weissman zijne denkbeelden handhaafde eu 
daarbij tot zeken* hoogte door tien heer N . Redeker 
Bisdom werd gesteund; de heer Sanches wees erop, 
dat deze zaak bij de verandering van de wet breed
voerig besproken was, dat het Bestuur de bevoegd
heid heeft om naar goedvinden te bandelen cu dat 
tloor het vaststellen van de wijze van bekroning is 
uitgemaakt, tlat daarvoor in 188*2 medailles zullen 
bestemd wonlen. Op grond daarvan vermeende 
laatstgenoemde spreker, dat de post kon wonlen be
houden, BOOah hij is voorgesteld. 

De punten 0 tot 13 werden zonder bespreking of 
stemming afgedaan en post 14 op voorstel van den 
heer F . W . van Gendt JGz. van / 400 tot / 200 
teruggebracht. Dit bedrag, omschreven als over
schotten van tie correspondenten" , kan verminderd 
wonten, sedert het voornemen bestaat de heeren 
corn's[wndenten zoo min mogelijk met geldelijk be
heer lastig te vallen. In overeenstemming met deze 
vermindering werd post 1 5 , luidende: "advertentiën, 
drukwerken, vrachten, verschotten, enz." met een 
gelijk bedrug van / 200 verhoogd. 

Ten slotte komt in behandeling het aangehouden 
punt, zijnde het fonds tot stichting of aankoop van 
een maatschappelijk gebouw. De heer I. Gosschalk 
had de aanbeveling van deze zaak door den heer 
H. P. Vogel in het Bouwkundig Weekblad gelezen, 
maar was van oordeel, dat hierin op andere wijze 
voorzien kon worden; hij gal in overweging het be
drag, waarmede de ontvangsten de uitgaven over
troffen, als batig saldo uit te trekken en daarvan 
later, bij het afsluiten van het dienstjaar, een deel 
voor liet fonds af te zonderen. 

De heer P. J . H Cuypers wilde de posten 18 en 
19 combineeren en alzoo de toelage voor het be
doelde fonds en de onvoorziene uitgaven onder één 
hoofd te zamen brengen, kunnende dun het saldo ge
heel ten bate van het fonds komen, waartegen de heer 
I. Gosschalk zich verzette, daar eerst later bepaald 
moet worden, welk bedrag aan het fonds ten goede 
komt. Over deze zaak ontstond eene discussie, waaraan 
behalve de reeds genoemde leden en de Voorzitter, 
ook dc heeren Vogel , Van Gendt, Sanches, Redeker 
Bisdom en Metzelaar deelnamen. Van de zijde van 
het Bestuur werd voor het fonds geijverd, maar van 
dc andere zijde daarop aangedrongen het tpiantum 
der bijdrage dadelijk bij het vaststellen van deze be
grooting of wal later door de algemeene vergadering 
te doen be[ialen, daar het niet aanging het geheele 
saldo van rekening daarvoor te bestemmen of wel 
een procentsgewijze deel, zooals door den heer Met
zelaar werd voorgesteld. Ook de Penningmeester, 
de heer N . Redeker Bisdom, vond het uittrekken 
van een vast quantum voor de toelage gevaarlijk en 
ile Vergadering vereenigdo zich ten slotte met het 

voorstel, door den heer 1 Gosschalk geformuleerd, 
om het fonds voor het maatschapjielijk gebouw en 
de onvoorziene uitgaven tot een bedrag van ƒ 1648.50 
onder één hoofd te brengen en een nader voorstel 
van het Bestuur af te wachten omtrent het daarvan 
voor het maatschappelijk gebouw te besteden ge
deelte; uit den aard der zaak kan dit voorstel eerst 
na het afsluiten der rekening een punt van beraad
slaging der algemeene vergadering uitmaken. 

De heer W . C. Stoeller bracht het bedrag van 
f 4698.50 ter sprake, op de begroot ing voor 1881 
voor het maatschappelijk gebouw uitgetrokken, en uit 
de daaromtrent gevoerde gedachten wisseling bleek, 
dat ook dit bedrag niet beschouwd moet worden als 
voor dit doel speciaal bestemd; ook hieromtrent zal 
nader, bij het ufsluiten der rekening 1881 , een be
paald voorstel van het Hestuur aan de goedkeuring 
der algemeene vergadering onderworpen worden. 

De Voorzitter wees Arnhem als plaats der aan
staande Sept en i lier-vergadering aan, en de heer Stoel
ler verklaarde de leden met genoegen tc zullen om
vangen, zich voorbehoudende omtrent de (inanciecle 
bezwaren , daaraan wellicht verbonden, met het Be
stuur iu natter overleg te treden. 

Op uitnoodiging van den Voorzitter nam de heer 
Daniel J. Benehes het woord om een schriftelijk in
gediend voorstel toe te lichten. Met het oog op de 
vertraging, tlie door drang van omstandigheden had 
plaats gevonden in tie toezending van het Bouwkun
dig Weekblad en de Bouwkundige Bijdragen, 
scheen het hein billijk toe, tlat dc contributie van 
ƒ 1 5 voor dit jaar tot tt'cn galden wenl terugge
bracht. Het was toch buiten kijf , dat het betalen 
der verhoogde contributie aan vele leden zwaar zou 
vallen en tegenover het feit, dat gedurende een vier
tal maanden noch weekblad noch tijdschrift was 
verschenen, raai de vraag, of de beuling der volle 
contributie kon gevorderd wonlen en of de billijk
heid niet medebracht het bedrag daarvan te regelen 
iu ter houding tot hetgeen werkelijk genoten was. 

Dc Voorzitter verklaarde , dat de leden van het 
Hestuur niet meer konden vorderen dan gepresteerd 
wenl en dat het ijverig werkzaam was geweest om 
de nieuwe uitgaven voor tc bereiden; spreker be
treurde het, dat dit voorstel door den heer Sanches, 
een oud-bestuurder der Maatschappij, gedaan was en 
vond, dat er ook met het oog op de wet geene ter
men voorhanden waren om aan het voorstel gevolg 
te geven. 

De heer Sanches verdedigde het gesprokene en 
was van meening, dat de Voorzitter het voorstel 
verkeert! beoordeelde: hel was geen verwijt aan het 
Bestuur, maar alleen eene poging om de leden aan 
de Maatschappij te binden en hen niet meer te doen 
betalen dan billijk scheen Juist de vermindering 
der contributie voor het loopende jaar zou ten goede 
werken en in het waarachtig belang der zaak was 
het voorstel gedaan, dat echter door hem werd in-
get rokken, nu de Voorzitter er aanleiding in vond 
spreker daarvan een verwijt te maken. 

De vergadering, die door ruim 70 leden bezocht 
was, werd daarop tot den volgenden morgen ver
daagt!. 

Vergadering van Zaterdag 28 Mei. 

De Vergadering werd des morgens te tien uren 
gaecend ; het getal aanwezigen, aanvankelijk dertig 
bediagendc, klom allengs tot 40 leden. Daar er 
geene voorstellen waren ingekomen, wenl de gelegen
heid aangeboden, vragen of voorstellen staande tie 
vergadering te doen, voor zooverre deze tot geene 
stemming aanleiding geven. 

De heer J . H . Leliman maakte van de aangeboden 
gelegenheid gebruik door een drietal wenschen tot 
het Bestuur te richten. In de eerste plaats bracht 
hij hulde aau het verslag, maar betreurde het, dat 
een groot aantal leden bedankt hadden; tlit gaf hem 
aanleiding het Bestuur in overweging te geven, alle 
middelen in het werk te stellen om hen opnieuw 
tot het lidmaatschap te doen toetreden, en nieuwe 
leden te werven, waartoe wellicht de toezending 
eener circulaire van dienst kon zijn. 

In tie tweede plaats wees spreker erop, dat de 
Maatschappij in 1842 is opgericht en het overweging 
verdient, in het volgende jaar het veertigjarig bestaan 
te vieren. Daarvoor kou het houden van eene ten
toonstelling van bouwmaterialen in aanmerking komen, 
eu ongetwijfeld zou de Koning, als Beschermheer der 
Maatschappij, door het schenken van medailles van 
Zijne belangstelling doen blijken, als Hem van dit 
voornemen kennis wenl gegeven. Eindelijk bracht 
de heer Leliman de Vergadering dank voor dc be
noeming tot eerelid, waaraan hij groote waarde 
hechtte en waardoor zijne belangstelling in de Maat
schappij levendig zou blijven. 

De Voorzitter bedankte het eerelid voor de be
toonde belangstelling en was van meening, dat de 
geopperde denkbeelden eene nadere overweging over
waanlig waren, zoodat zij ongetwijfeld bij het Be
stuur een nader punt van bespreking zullen uitmaken. 

Dc heer W, C. van Goor sloot zich bij het denk
beeld aan vau den heer J . II. Leliman om leden 
te werven door de toezending van circulaires, en 
achtte tlit thans van groot belang, nu voor het 
vervolg geene plaatselijke leden bij de Afdeelingen 
kunnen wonlen aangenomen. Spieker maakte melding 
van eene correspondentie, door hem als Voorzitter 
der Afdeeling Rotterdam gevoerd met deu heer Ktl -
iiiuntt Leclef, bouwmeester te Antwerpen , tlie als lid 
tot tie Maatschappij wenschte toe te treden eu van 
de aanleiding daartoe. Bij een bezoek te Antwer[>er. 
wen! tien heer Van Goor door een vakgenoot aldaar 
de mededeeling gedaan, dat hij kennis gemaakt had 
met de wijze, waarop de Afdeeling Rotterdam werkte; 
dat hij daarvoor sympathie gevoelde en het voorne
men had eene soortgelijke vereeniging te Antwerpen 
in het leven te roepen. Werd nu daaraan tie bepa
ling toegevoegd, dat een viertal leden tie vergaderin
gen zoo te Antwerpen als te Botterdam zouden be
zoeken, dan was de Antwerpsche vakgenoot van 
i neen ing , tlat iets goeds totstand zou zijn gebracht. 
De heer Van Goor bat! den raad gegeven, vooraf te 
onderzoeken of dergelijke vereeniging niet te Ant-
werpen bestond, en naar aanleiding daarvan badge-
noemde heer Leclef namens de Maatschappij der 
Antwerpsche Bouwmeesters het verzoek gedaan als 
lid der Maatschappij opgenomen te worden. 

Naar aanleiding dezer mededeeling werd door tie 
heeren Van Goor, Cuvpera, Redeker Bisdom, Vo
gel, De Kruijlf, Stoeller, Leliumn en den Voorzitter 
eene discussie gevoerd over de vraag 1°. of buiten
landers als lid kunnen worden aangenomen, en 2". 
ol het raadzaam is ook in het buitenland afdeelin
gen op te richten. Uit de eerste alinea van art. 5 
blijkt, dat buitenlanders niet uitgesloten zijn, want 
een ieder, die den oudenlom van 10 jaar bereikt 
heeft, kan als lid der Maatschappij worden aange
nomen. In art. 29 daarentegen worden de buiten
landers uitgesloten, daar de mededinging op de 
prijsvragen, onder 1 en 2 genoemd, voor alle Ne
derlanders is o|>ciigesteld en voor die, onder 3 be
doeld, alleen voor de leden der Maatschappij. Op 
grond van een en ander was de meerderheid van 
meening, dat buitenlanders als gewone leden der 
Maatschappij konden worden aangenomen, maar dat 
het minder raadzaam was het oprichten van afdee
lingen in het buitenland toe te staan, ol beter ge
zegd, de wet in overeenstemming daarmede te wij
zigen. 

Me Voorzitter bracht het denkbeeld ter sprake, of 
aan de ccreleden niet alle werken der Maatschappij 
kosteloos moeten worden toegezonden; we!-is-waar 
zijn daaraan kosten verbonden, maar wederkeerig 
is toezending van boekwerken te verwachten, waar
door de boekerij gebaat wordt. 

De heer Leliman wenschte de totheden gevolgde 
gewoonte te blijven volgen en zich te bepalen tot de 
toezending van de bekroonde prijsvragen en de opme
tingen van oude gebouwen, die voor buitenlanders 
waarde hebben, temeer daar zij door een Franschen 
tekst wonlen toegelicht, Voor hen, die de Holland-
sche taal niet machtig zijn, is toezending van de 
Bouwkundige Bijdragen en van het Bouwkundig 
Weekblad ten eenetnalc overbodig. 

De Voorzitter was van eene andere meening; al wordt 
de tekst niet begrepen, kunnen de platen voor den 
ontvanger waarde hebben en uit dien hoofde, zoo 
ook als bewijs van beleefdheid, werd door hem op 
de toezending van alle uitgaven aan de eereleden 
aanged rongen. 

De heeren De Kruijff, Cuypers, Redeker Bisdom, 
Vogel en Van Dijk verklaarden achtereenvolgens 
het gevoelen van den heer Leliman te deelen, waarna 
besloten werd , ook voor het vervolg tie toezending 
van de boekwerken der Maatschappij aan de eereleden 
te beperken tot de Prijsvragen en de Oude Gebouwen. 

De Voorzitter deelde de Vergadering mede, dat bet 
voornemen bestaat, in de volgende samenkomst een 
voor-stel te doen omtrent de benoeming van eenige 
eereleden, waarin de heer Leliman aanleiding vindt 
de aandacht vair het Bestuur vooral te vestigen op 
mannen, die aan het hoofd van genootschappen staan, 
waant.oi- vooruitzicht bestaat, de bibliotheek op min 
kostbare wijze te verrijken. 

De heer Van Dijk gaf in bedenking, alsnu tot het 
kiezen van een Voorzitter over te gapn, zooals art. 42 
der wet voorschrijft. A l heeft ditmaal geene verkie
zing van bestuursleden plaats, moet de verplichte 
benoeming van een Voorzitter geschieden, waartoe 
spieker aan de Vergadering het voorstel deed den 
heer C. Muijsken bij acclamatie te benoemen. De 
Vergadering vereenigde zich ten volle met dit voorstel, 
en de heer Muijsken bedankte voor de goede be
doeling van den heer Van Dijk en het vertrouwen 
der leden. 

Ten aanzien van het Bouwkundig Weekblad werd 
door den heer Stoeller gewezen op het onbillijke om 
den leden van de Maatschappij, tlie daarvan voor 
advertentiën gebruikmaken, nog 10 cent voor het 
bewijsirominer te doen betalen, waarop dooi- den 
Voorzittei- geantwoord werd, tlat dit eene zaak 
is, die den uitgever aangaat, maar dat zijne aan
dacht daarop gevestigd zal wonlen. 

De heer Van Dijk gaf het Pestuur in overweging, 
om de ofïicieele mcdctteclingen van het Bestuur op 
de eerste pagina van het Weekblad te plaatsen, 
waardoor men tie zekerheid heelt, dat zij onder het 
oog van het publiek komen. De heer De Kruijff 
zeide, dat eok rekening gehouden moet worden met 
de ineenders van hoofdartikelen, maar gaf ten slotte 
toe, dat aan tie bemerking van den heer Van Dijk 
gevolg gegeven moet worden. 

De heer- E . G. A . Fol maakte de opmerking, dat 
het Bestuur de uitnoodiging tot het zenden van bij
dragen voor de tentoonstelling gericht had tot hen, 
die belangrijke u-erken onderhanden hebben. Dit 
had hem echter niet afgeschrikt om kleinere ontwerpen 
te zenden, maar hij rekende het zich tot plicht, de 
aandacht van het Bestuur hierop te wijzen, daar 
velen het wellicht in tien letterlijken zin ties woords 
hebben opgevat. De Voorzitter bedankte den spreker 
voor deze mededeeling. 

De heer J. II. Leliman vestigde de aandacht van 
het Bestuur op de reeds besproken feestviering van 
het 40jarig bestaan en gaf in overweging, bij die 
gelegenheid eene buitengewone prijsvraag uit te 
schrijven, waartoe iedereen mocht mededingen en 
waarvoor eene belooning in geld, liefst van duizend 
gulden, wenl uitgeloofd. Denbeer H. P, Vogel lachte 
hel dankbeeld toe , maar hij had beswaar in het bestrij
den dei- onkosten, niet alleen voor deze prijsvraag, 
maar ook voor de tentoonstelling, waarop door den 
heer Leliman geantwoord werd, dat dit bezwaar kon 
vervallen, als een waarlxirgfonds gevormd weid om 
een eventueel tekort te dekken. 

Ook de Penningmeester was van meening, dat het 
feest gevienl incest worden en dat er voor dit doel 
geld uit tie inaatschapjiclijke kas beschikbaar gesteld 
kon wonlen. Nadat de heer Leliman de vroeger op 
de militiezaal gehouden tentoonstelling besproken had, 
verzocht de Voorzitter den spreker zijne denkbeelden 
nader te ontwikkelen en het Bestuur daarmede in 
kennis te stellen , om op tie aanstaande Septembcr-
vergaderiug een bepaald voorstel te kunnen doen. 

De Voorzitter hield zich aanbevolen om de ziens
wijze tier Vergadering te vernemen omtrent de ver
anderde regeling der uren voor de bijeenkomsten en 
het middagmaal, sjieciaal met het doel om te weten of 
op den ingeslagen weg zou worden voortgegaan, dan 
wel of het beter was de oude regeling te behouden. 
Hoewel -preker van oordeel was, dat de proefneming 
als niet geslaagd moest beschouwd worden, deed bij 
het voorstel haar nog eenmaal te herhalen, waar
toe besloten werd. 

De Voorzitter nam het woord om de leden voor 
hunne belangstelling te bedanken en vooral om het 
eerelid, den heer J. H. Leliman, dank te brengen 
voor de hernieuwde bewijzen van sympathie, aan de 
Maatschappij betoond; waarin de heer Leliman aan
leiding vond op den toestand van overgang der 
Maatschappij te wijzen eu het Bestuur moed toe te 
wenschen, de verschillende bemoeiingen met lust te 
volbrengen. 

Met een enkel woord van den Voorzitter werd de 
vergadering gesloten. Het meerendeel der aanwezigen 
maakte zich gereed om het in aanbouw zijnde Rijks
museum te zien, waartoe zij door den heer P. J . H . 
Cuypers in de gelegenheid werden gesteld. 

Correspondentie. 

Het ingezonden stuk over de Algemeene Verga

dering der Maatschappij tot Bevordering der Bouw

kunst zal in het nommer van 4 Juni worden opge

nomen. 

(Jedxukt bij Q, \V. VAN OKK WIEL k O . te Arnhem. 
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D E H A V E N W E R K E N T E A N T W E R P E N . 

Zeldzaam en belangwekkend mag voorzeker bet 
vei-schijrr-sel genoemd wortleu, dat eene handelsstad, 
na een culminatiepunt van bloei bereikt le hebben, 
gevolgd door een periode van langdurig en diep 
ra»al, andermaal de wereld verstomd doet staan 
door een snelle eu ki-aehtige ontwikkeling. 

Op tlit verschijnsel kan Anlwer[ien bogen. 
tirnler Karei da Vijfde bereikte Antwerpen'sbloei 

zijn toppunt. De stad lelde toen 200,000 inwoners , 
en meer tlau 500 vaartuigen doorkliefden dagelijks 
de Schelde met hunne schatten. Maai- benarde tij
den stonden voor tie deur. De hervorming M I de 
tachtigjarige oorlog eischteu offers, die te groot wa
ren en tien handel knakten. Weinige juten na de 
inneming dei' stad door Patina hadden vele kantoren 
zich verplaatst naar Noord-Nederiandscbe koopsteden 
en wiis tie bevolking geslonken tot op 50,000 stelen. 
Zoo bleef Antwerpen voc-rtkwijnen tot op onze eeuw. 

Napoleon begreep wat Antwerpen, zoowel uiteen 
commercieel als uit een militair oogpunt, kon wor
den , liet er kaden en dokken maken als voorboden 
vau grootere werken, doch zag tleze laatsten niet 
uitvoeren. Ook konden zijne [dennen geen genade 
vinden iu de OOgen van minder vèrzienden. Althans 
na 1814 stond het Nederiandsch Gouvernement de 
reeds vervaardigde werken klakkeloos aan tie stad 
af en ontsloeg zich op deze wijze van hel onderhoud. 

Intuasehen begon Antwerpen te herleven. 
Na de scheiding in 1830 gelukte het Nederland, 

slechts onvolkomen zich van den transito-handel van 
België meester te makeu De diflerentieele rechten 
in onze koloniën en de opheffing van de stoomvaart 
tu>sc'.eti Antwerpen .-it Keulen bedreigden Antwer
pen wel , doch de laatste maatregel was s[>oedig 
gecoui|ieuseenl door den aanleg van den spoorweg, die 
Antwerpen met Keulen verbond Deze verbinding 
lokte reductie der Nederlandsche scheepvaartrechten 
uit , hetgeen België in 1840 weder aanleiding gaf 
zieb door gunstige trnnsit-taricveu schadeloos te stel
len. Nederland legt zich daarbij niet neer, maai' 
schaft de tOllgelden af eu wijzigt de loodsgelden, 
eerr voorbeeld, tlat België niet dadelijk volgen kan 
wege;is de tolrechten op de Schelde, Vandaar onder
handelingen over afkoop van dezen to l , die in 1803 
tot een goed einde gebracht werden door den Bel
gischen Minister Rogier, tie Schelde vrijmaakten 
voor een som van 36 millioen francs eu Antwerpen 
van een lastig blok aan het been ontsloegen. Van 
dat oogenblik af was, in spijt van het Noordzeeka-
naa I eu van groote sommen, dooi- het Neder-

laiulseh Gouvernement besteed aait de havenwerken 
te Vhssingeij den Rotterdamse hen waterweg, de 
Iruusito-hamlel aau Antwerpen verzekerd en ruim ei' 
de handelsbeweging ongekende proporties aau. 

De totale tormenraat der binnenkomende schepen 
toont dit aan. Zij bedroeg: 

van 1850 tot 1860 gemiddeld per jaar 367487 tons 
» i 8 6 0 • 1870 •> o » 822533 • 
• 1870 s 1878 • » B 2083510 • 

Van 1863 tot 1873 steeg de aanvoer van 593,000 
ton tot 2,031,000 tons. De getallen, the hel goederen
verkeer' per spoorweg te An vers-Bassins aanwijzen, 
ziju niet minder welsprekend. Slecht* eerrige cijfers 
der laatste jaren zal ik aanhalen. 

Het aantal tons goederen op dit station ontvan
gen er. verzonden bedroeg i n : 

1870 1838252 tons 
1877 1937246 » 
1878 2030790 » 

Antwerpen heeft dan ook tegeirwoordig als han
delsplaats slechts twee meerderen, 0.1. Lenden en 
Liverpool. 

Dergelijke cijfers verklaren genoegzaam den drang 
om aan de Antwerpsche havenwerken geen kosten 
te sparen. De aanleg van nieuwe bassins en andere 
werken bleek n. l . noodig en werd uitgevoerd van 
1860 tot 1873. Weldra achter zag men In, dat 
nog SBIeeT moest gegaan worden en begon het Bel
gisch Gouvernement de stad Antwerpen flink in hare 
plannen te steunen. Ingevolge de wet van 17 April 
1874 vervaardigt tie Staat de Sehelde-kaainuireir vol
gens een nieuw alignement, langs den rechteroever, 
waarmede ongeveer i o millioen francs gemoeid zul
len zijn. 

De noodige onteigeningen, om tien kaden een breedte 
van 60 meter te geven en ze te kunnen voorzien 
van een spoorweg, geschieden eveneens op kosten 
van den Staat en vonleren ongeveer 8 millioen francs. 

Voorts heeft dc Staat op zich genomen een bassin 
en een sluis te doen vervaardigen , vier natte dokken 
in de Schelde uitmondende te dichten, het station 
Anvers-Sod aan te leggen en een brug over da Schelde 
te bouwen. De stad Antwerpen van baar kant zal 
van hare leeuing 1874 van 60 millioen, 25 mil l i -
oen besteden om bassins en kaden le vergrooten, 
die door haar zullen geëxploiteerd wonlen. Na uit
voering dezer werken beeft zij 40 millioen ten koste 
gelegit aau haar maritieme werken. Deze omvatten 
o. a. de verbieetIing vun twee kotten, de vergrooting 
van hel bassin Kuttendijk, het maken vau drie 
nieuwe droge dokken, het stellen vau stoom- en 

hydraulische kranen, tie hydraulische behandeling 
van bruggen eu sluisdeuren, OS constructie vaneen 
ii.>k van 120 tons draagvermogen , de toepassing van 
electrische verlichting bij de bassins eu hel bouwen 
van verschillende abiïs bij bassins en kaden Dooi 
het Ministerie van Oiienhare Werken werd iu 1870 
eene Commissie benoemd, die de opdracht kreeg om 
hel beste alignement voor tie kaaimuren van den 
rerhtci-Srheldeocver vast te stellen. Deze Commissie 
kwam tot de slotsom , dat de rivier vóór de stad een 
regelmatige breedte vun 850 meter moest hebben 
en dat de loop van deu kaaimuur eerr kromme lijn 
moest vormen, samengesteld uit cirkelbogen, len-
eitrtle de vaargeul bij de kaaimuren op een diepte 
vair 8 meter ondei' laagwater te houden én aldus 
verzekerd te zi jn, dut de groote transatlantische pak-
ketbooten voor tien kaaimuur kontien gemeerd worden. 

Dit plan werd, na langdurige gedachten wissel ing 
en na niet-geslaagde aanbestedingen. aangehouden 
en in 1877opnieuw aanbesteed. Dc aannemers, Con 
vieux et Hei-sent, te Parijs, boden aan een doorloo
penden muur met caissons le maken voor 38,275 225 
francs, welk aanbod wenl aangenomen Het werk 
moei in hel jaar 1884 geheel gereed zijn. 

In eenige groote trekken zal ik een #*n ander me-
dedeelerr over tie werken, die ten laste van den Staat 
en over die, welke ten laste van tie gemeente ver
vaardigd worden. 

De bestaande Seheldekaden hebben eeu nuttige 
lengte van 2200 meter, bij een breedte van 20 en 
30 meier. Deze breedte is evenwel geheel onvol
doende gebleken en belet het aanleggen van een 
sjKMH'baan, het bouwen van loodsen eu hel plaatsen 
van sioomknineti. Dok is de waterdiepte bij de kaai
muren onvoldoende, mei uitsondering van die der 
Rijnkade. Op het noordereind dezer kade is tie totale 
breedte 80 meter. De geheele nuttige opfierv lakte 
der Seheldekaden In-droeg 5'/| hektare. 

IV onderhal uien zijnde werken wijzigen tleze cijfers 
aanmerkelijk. De lengte der kaaimuren wonll 3500 
meter, dc waterdiepte aan den voet van den muur 
zal bij laagwater 8 meter bedragen. Zoodoende 
zullen minstens 35 stoomschepen van 3000 tons 
tegelijk aan de kade kunnen lossen en laden. 

De breedte der kaden is vastgesteld op 60 meter, 
waardoor de nuttige oppervlakte wel-is-waar opge
veerd wordt tot 15 hektare, maar welke breedte 
loch gerirrg te achten is met het oog op de tema
ken spoorbanen , de|»ots enz., die op tie kade een 
[daats moeten vinden en tien rijweg niet bekrompen 
mogen maken. 

Wonlt de breedte evenwel gebracht op 100 meter, 
tlau zijn nog belangrijke onteigeningen noodig. 

Bij tie zuidercitadel zijn thans iir uitvoering en 
gedeeltelijk voltooid , behalve een bassin met toegangs
kanaal en sluis, 1250 nieter Sehelde-kaaimiiur mei 
gi-undlicstortiug en een dijk lang 650 meter in het 
verlengde van den kaaimuur. 

De muren van bedoeld bassin zijn hoog 8.35 meter, 
waarvan 6.35 meter boven laagwater blijven. De 
fundeering beslaat uit een hetonkoffer van één meter 
dikte en 5 meter breedte. 

De muur is breed: onder 4 eu boven 2.50 meter. 
De helling van den voorkant bedraagt ' / i t ' Desteen 
is bak- en hardsteen. 

Het bassin bestaat uit drie deelen, waar-van het 
middelste of grootste lang is 206.5 meter en breed 
65 meter. 

De sluis moest gedeeltelijk iu de Schelde, gedeel
telijk op het droge gebouwd worden. Wat omtrent 
tlit werk het meest opmerking verdient is, dat het 
sluishootil in tie Schelde op een pneumatische fun
deering op groote schaal is gebouwd. Dc afmetingen van 
den caisson waren 10 meter lengte, 23 meter breedte 
en 13 ureter hoogte. Na zinking tot op 6.50 flatter 
Onder laagwater werd hel gevaarte door dammen 
mat den oever verl>ondett, waardoor een bassin ont
stond , dat nog slechts lecggeinulen behoefde te 
worden om de fundeering der schut kolk te kunnen 
maken, Dc afmetingen van die schutkolk zijn 75 
meter- lengte hij 25 meter breed le. De vloer bestaal 
uit beton dik één meter. 

De sluis heeft één vloeit- eu twee elxleurcii. 
Van tie Schelde u i l wordt de toegang uaar dc 

sluis gevormd tloor een invaart van 50 bij 50 nieter, 
dienende om de in- en uitgaande vaartuigen tegen 
den stroom tc beschutten. 

De Schtdde-kauimuur rnoet gedeeltelyk in tie rivier 
gemaakt wonlen en bestaat uit gebakken steen, be
kleed met hardsteen. De breedte der basis is 7 
meter, tie bovenbreedte 6 meter, de helling ' / ,„ boven 
laagwatei , ' / ,„ daarbeneden, de totale hoogte 
14.35 meter. De bovenkant ligt 6.35 mater boven 
laagwater. Het deel van den muur boven laagwater 
is gemetseld met spaarwulven. 

Dc fundeering begint op 8 meter- onder laagwater, 
beslaat uit ijzeren caissons met samerrgepei-ste lucht 
en heeft een breedte van 9 meter. Dc hoogte wis
selt, II i.ii gelang vair derr aard des bodems en de 
rivierdiepte, af vau 2.5 tol 5 meier. 

Daar het ver-schil in niveau van eb en vloed te 
Au i werpen 6 meter karr bedragen, het zand van 

den rivierbodem weinig vastheid verzekerde en tie 
-troont sterk is, viel het niet gemakkelijk terstond 
te bepalen , welke wijze van werken tie beste zou ziju. 
Pneumatische fundeeringen waren aangewezen, doch 
tb .nneiners, Couvreux ct Hersent, hadden nog 
vele zwarigheden te overwinnen, alvorens dit ontwerp 
verwezenlijkt kon worden. Zij besloten caissons naast 
alkaar te pJaatasn, lang 25 meter, breed 9 meter, 
hoog 2.50 ii 5 meter-, met een werkkamer hoog 
1.90 meier en een gewicht van 65 a 100 tons. 

Iedere eaissott heeft een toogaiigskoker mot lucht-
sluis en vier betonkokers. 

De caissons met sainengejiei'ste lucht laat men 
zinken lot op vasten bodem. Zij worden daarna ge
vuld niet lietorr. l i p dezen caisson als eigenlijke fun 
deering wordt de muur gemetseld binnen een mantel, 
geklonken aan tien caisson langs zijn omtrek. Is het 
gedeelte muur gereed, dan wordt de mantel losge
maakt , om to dienen voor een volgenden caisson, 
z lal uiet als bij de gewone methode veel plaatijzer 
verloren gaat. 

Tengevolge vau de wanddikte van den tiiantfl 
blijft tusschen twee opvolgende blokken muur een 
ruimte van I meter open, die met behulp vau dam
planken lot op laagwater gevuld wordt met beton, 
welke ook dringt iu verticale spi iningen, uitgespaard 
in dc innuiblokken, en deze derhalve verbindt. 

(loven laagwater loopt de muur geheel duor. 
Door deze wijze van werken heeft men het voor

deel, dal een groot deel van hei metselwerk out Ier-
water iu <le vrije lucht plaats heeft en alleen het 
vallen van de werkkamer met beton iu samengeperste 
lucht moei geschieden. Bovendien orrtgaat men zoo
doende bel verstijven door metselwerk van den ijzeren 
wand tegen den waterdruk, waardoor belangrijke 
ruimten in het massief van den muur openblijven , 
the later met beton gevuld wortleu en dus met het 
overige geen homogene massa vormen. 

Als een caisson , die op den wal vervaardigd wordt, 
geieed is , laat men hein op etui helling te water en 
sleept hein ter bestemder praats ondei' eerr drijvende 
slelling. n i 0 f 

Om namelijk, als de mantel gek-.,,, sen is, dit logge 
gevaarte behoorlijk te kunnen beh<,A leien , bedachten 
de aannemers een vernuftige manier, die met goed 
gevolg werd toegepast en ten volle verdient gekend 
te wonlen. 

De slelling bestaat u i l twee ijzeren vaartuigen, 
lang 26 en breed 5 meter, evenwijdig verbonden en 
op zekeren afstand van elkaar gehouden. 

De verbinding bestaat uit ijzeien spanten, U-vormig 
met de opening naar het water gekeerd, zoodat 
mantel en caisson eronder kunnen. 

Het noodige langs verband en een aantal diagonalen 
geven het geraamte stijfheid. 

De totale hoogte van de kiel tot aan den rug 
bedraagt 14.60 meter, de binnenwerksche wijdte 
9.40 meter, de totale lengte 26 meter. 

Binnen deze stelling wonlt tie mantel aan 12 takels 
opgehangen, geheacben of gevierd. De twee vaar
tuigen lievutten de daartoe dienende stoommachines, 
alsmede de werktuigen om lucht te rornprimeereii en 
de poeipen te drijven. Op tie dekken staan werk
tuigen om mortel te maken en vier kranen om ma
terialen a u te brengen. De geheele stelling weegt 
300 tons. 

De verplaatsbare mantel is een rechthoekige plaat
ijzeren bak zonder bodem, lang 25 meter, breed 
9 meter, hoog 12 meter. Do wand is dik 7 u 12 i n M . 
en inwendig en van boven verstijfd. Onderaan dezen 
bak is vei b.inden eeu gesloten plaatijzeren koker, tie 
klinkkamei-, hoog 1.50, breed 0.50 meter, waarin 
de werklieden, door behulp van saauige|»erste lucht, 
onderwater tien mantel aan den caisson kunnen 
klinken of hem er later van kunnen losmaken. 

Toegang tot tie klinkkamer geven 4 verticale 
scheereteenen, van l meter tot 0.50 mater. 

Vervol ming van den plaatijzeren wand onderwater 
wordt tegengegaan door losse schoren, inwendig ge
plaatst. 

Keu irot n pleet e mantel weegt 200 tons. 
Drie drijvende stellingen met verplaatsbare mantels 

wonlen thans gebruikt eu ziju op den Scheldcoever 
in elkaar gezet achter een dijk, zoodat z i j , nadat 
men tien dijk doorbrak, bij hoogwater vlot kwamen. 

De pneumatische fundeering in de rivier woidt als 
volgt uitgevoerd. 

Up de [daats, waai' de caisson zul komen, wordt 
gebaggerd om bet werk iu da werkkamer te ver
minderen. De mantel iu tic stelling hangende, blijft 
met deu onderkant l meter bovenwater. Da caisson 
wordt ouder den mantel gevaren, waarna men BS 
aaneenklinkl eu het geheel sleept uaar eeu plek bij 
de plaats, waar tie caisson moet gezonken worden en 
waar tevens niet veel stroom gaat. 

l'Hsscheri de dwai-sbalkcn op het eaissondek en tot 
op bun bovenkant wonlt beton gestort, die een deel 
van tie miuiiïundeering vormt. Daarna begint men 
op tlie Itetoulaag binnen tien mantel te metselen. 
Dc materialen worden door ojieningen in deu mantel, 
die dichtgemaakt kunnen worden, aangevoerd. Schoor-
stoanen en betonkokers' worden op den caisson ge

plaatst, doch zoodanig ommetseld, tlat men ze later 
kan wegnemen en hun [daats kan aanvullen met beton. 

De caisson hangt uu nog altijd iu de stelling, en 
als hij by laagwater den rivierbodem begint te 
raken , brengt men samengeperste lucht in de werk
kamer, om een deel van het gewicht, dat uu 2000 
tons bedraagt, te neutraheeoren. 

Het geheel wonlt op de juiste [daats gesteld en 
stevig bevestigd. Vervolgens wordt het metselen en 
verzwaren voortgezet naarmate de caisson zinkt en 
de ontgraving iu de werkkamer vordert. 

Als de caisson goed op den bodem staat, laat men 
bovendien water in den mantel urn het gewicht te 
vergrooten, en gaat men voort met het verwijderen 
der stollen in de werkkamer, totdat tie goede gromt 
bereikt is. De bedoelde verwijdering dezer stollen, 
voornamelijk zand, geschiedt door een ejector, ver-
bondea aan een bak in den caisson en waarin het 
zand geworpen wordt en water wordt gespoten, tlat 
zich dus mei. het zand vermengt. Dooi- tie samen-
generate lucht in de werkkamer wordt bet mengsel 
door deu ejector verwijderd als men eerr kraan opent. 
Zoodoende wonlen gemakkelijk 2 H * . stoffen per uur 
en per ejector verwijderd , en op een diepte van 
Ml.50 meter onder laagwater kan men in acht 
dagen de stollen uit een caisson van 25 X 9 meter 

verwijderen. 
Voor het doen zinken van een caisson wonlen 16 

werklieden vereischt. Staat de caisson eenmaal op 
ziju plaats, dan volgt tie vulling met beton , het ver
wijderen der kokers, het leegpompen van den mantel, 
het verder opmetselen van den muur eu het losma
ken eu wegnemen van tien mantel. 

Reeds is vermeld hoe bij het const rueoren vau eeu 
schutsluis een caisson van 40 X 23 X 13 meter 
vervaardigd is door tie aannemers, die echter latei-
bij het bouwen van dokken te Toulon nog verder 
zijn gegaan, en toen zelfs caissons hebben gehruikt 
van 140 X 44 X 18 meter. 

De caisson van 40 X 23 X 13 meter was in 
5 geheel afgescheiden afdeelingen verdeeld, elk voor
zien van lucht- eu beto-'koker. 

De zijwanden , boven het eaissondek uitstekende , zijn 
slechts 4 maf. dik , omdat zij terstond versterkt wor
den door het metselwerk; doch tie voor- en achter
wand , die later moesten verwijderd worden en een 
grooten waterdruk hadden te weerstaan, waren zeer 
zwaar geconstrueerd. 

Overigens wenl bij de zinking in hoofdzaak le 
werk gegaan als bij tie beschreven zinking dar klei
nere caissons. 

De caisson ligt 6.50 meter onder laagwater. 
Met tie beschrijving vun de uit een technisch oog

punt minder belangrijke werken , op kosten van den 
Staat ondernomen, zal ik mij niet ojdiouden. 

Liever ga ik thatrs over, iets aan te stippen om
trent eenige werken, door de stad ondernomen. 

Iu het noordelijk gedeelte der stad exploiteert het 
stedelijk Bestuur zeven natte dokkeu of bassins, in 
gemeenschap met de Schelde, met een oppervlakte 
van 39 haktere en iu gewone gevallen geschikt voor 
een diepgang deels van 6.10 meter, deels van 6.40 
meter. 

Voor eenige jaren nu bleken de kaden van hel 
Groot-bassin niet meer aatr de behoefte te voldoen, 
eu irr 1875 werd daai-orir besloten de Eutrepotkade 
en Godefruidkade te verbreeden, ten koste van de 
breedte van 173 meter van het bassin zelf, eu haar 
tu brengen op 43 en 40 meter. Voor 1,686,166 
francs werd tlit werk aangenomen tloor Dollot Déehaux 
et Robert, die een muur vair baksteen bouwden op 
een l>etonfuudeering en met behulp vau caissons inet 
anusmgeperste lucht. Op l Februari 1878 kwam 
dit werk gereed. 

Eert ander belangrijk Werk, thans gereed, was de 
verlenging van het Kattctidijk-bassiii en het bouwen 
vau drie nieuwe droge dokken. Voor een en ander 
wus een onteigening noodig vair ruim 36 hektare 
terrein voor dc som van 0,286,808 francs, terwijl 
het werk zelf gekost heeft 3,160,000 francs. 

Reeds gaf het Knttendijk-bassin toegang tot drie 
steenen droge dokkeu, lang 110 , 60 eu 40 meter, 
met een invaart wijdte van 2 4 . 8 0 , 12 en 10 meter 
en ecu waterdiepte onder het bassin-niveau van 6 .89 , 
4.24 en 2.76 meter. 

De drie nieuwe gemetselde droge dokken, naast 
tie oude gelegen, zijn 123 meter l ang , 15 meter 
breed bij den ingang en hebben san waterdiepte van 
5.24 meter. 

Behalve het feit, dat de vloer bol in plaats van 
hol i s , wat het voonleel geeft dat het water niet 
nabij de k ie l , waar tie werklieden vaak vertoeven, 
blijft staan , benevens tie omstandiglieid , dat tie stapel
blokken van giotijzer zi jn, ziju geen bijzonderheden 
over deze dokken mede te deelen. 

l ie t ledigen geschiedt deels door ntloop van het 
water bij eb , deels door pompOU. De huurprijs wordt 
geregeld naar de lounemaat van het schip en den 
duur der dokk'ng, De stad verhuurt slechts tril pompt 
leeg, maar luet al het overige aan den huurder over. 

Mij komt het vonr, dat tie afmetingen der nieuwe 
dokken voor de naaste toekomst uuuwlijks voldoende 
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zullen zi jn, omdat kennelijk bij den ijzeren scheeps- I 
bouw het streven liestaat pakket-booten, op lange 1 
lijnen en OJJ groote koopsteden varende, zulke groote 
afmetingen te geven, dat het reeds volstrekt niet sekt- j 
zaam meer is gewag te zien gemaakt van een schip 
V U bijv. 130 meter lengte. 

Tot vóór 1870 besaten de bassins geen bijzondere 
los- en landinrichtingen, wel enkele loodsen. Sedert j 
is het aantal der laatsten zeer vermeerderd eu werkeu ] 
zes loop-stoomkranen van 1.8 ton vermogen, terwijl | 
de goederen per spoorweg kunnen worden gebracht j 
naar de schepen. 

Daarbij is het niet gebleven, want thans zijn de j 
bassins vooraten van hydraulische werktuigen en ligt | 
er ongeveer 6000 meter buis, om kranen , sluisdeuren 
enz. hydraulisch le kunnen manipulecreii. Op een 
centraalpunt wonlt door een stoomwerktuig van 150 
paai deki-acht het water opgepompt. Dit levert dooi 
middel van een accumulator, wiens zuiger 50 c.M. 
middellijn heeft met een slag van 7.10 meter, een 
druk van 47.62 atmosfeer. 

De werktuigen, door bedoelde drijf kracht bewogen, 
welke dienen om draaibruggen over de sluizen en de 
sluisdeuren te openen en te sluiten, beetaan uit twee 
oscilleercnde cilinders met diiTerentiaalzuigorsof trun-
ken, zoodanig, dnt dc ringvormige ruimte aan de 
eene zijde van den zuiger steeds met het water in 
gemeenschap i s , daarentegen het zuigeropjiervlak 
aan de andere zijde beurtelings met het water en 
met de lucht. De beweging wonlt op de bruggen 
overgebracht door een rondsel cn een gelanden sector. 

De opzettoestel der bruggen bestaat uit wiggen, 
die insgelijks hydraulisch bewogen worden. 

Verschillende kaapstanden van een vermogen van 
5 , 11 en 1 ton, worden hydraulisch liewogen door 
een machine met 3 of 2 oscillecrende cilinders. ver
borgen onder de voetplaat, /es loopkranen, in 1878 
gesteld, hebben een verticalen hydrauiiscbencilinder 
met plunjer. De kettinghaak kan 16 meter hoogte 
doorloopcn en een cirkelboog beschrijven vnu 0.50 
meter straal. De kraan kan 1500 of 700 kilogram 
lichten eu ontvangt den waterdruk uit monden, op 
11.60 meter ouderlingen afstand. Door een tele-
scopische buis onder deu grond blijft de kraan bij 
hare verplaatsing iu gemeenschap met den mond. 

Onder de llijselitoestelleji verdienen bijzondere ver
melding de kraan van 40 en dc bok van 120 KUIS 
draagvermogen. De eerste, die geplaatst is op de 
Westkade van het Kattendijkdok , wordt hydraulisch 
bewogen, maar kan ook uit de hand bediend worden. 
Het tandrad, dut inden Galleselien hij sch ketting -rijpt, 
zit op een as, die bewogen wordt door een drie-
cilindermuchinetje. Mei water wordt door een koet-
sjoek slang, bevestigd aan een mond op de kade, 
aangevoerd. De draaiende halfcirkelvormige bewe
ging der kraan wordt voort gebracht door twee c i 
lindertjes, wier zuigers een ketting aan den voet der 
knian in beweging brengen. 

De bedoelde koelsjoek buizen, die ecu druk MUI 
50 atmosfeer moeten kunnen weerstaan, bevatten 
een aantal ijzeren ringen dicht bij elk SAT geplaatst, 
waardoor tegelijkertijd de noodige stijfheid en buig
baarheid worden verkregen. 

Op dezelfde kade vnu het Kattendijkdok wenl in 
1878 de l»k van 120 tons geplaatst, geconstrueerd 
volgens het stelsel-Clark , door John Cockerill. Hij 
bestaat uit twee beeiien uit plant- en facotiijzer, 
draaibaar op twee voetstukken van gietijzer op dc 
kade. De boveneinden der boenen zijn door een pi vol 
van Hessemei-staal verbonden aan den uithouder of 
boom, die ook uit plaat- cn hoekijzer vervaardigd 
is. De voet van dien uithouder is bevestigd aan een 
dwarsstuk, dat langs twee hellend geplaatst*»leiders 
schuift indien twee schroeven, die in bronzen moe
reu, aan het dwarsstuk bevestigd. loojieii, gedraaid 
wonlen. 

De stangen, waarop dc schroeven voorkomen, 
worden liewogen door de hydraulische machine, zijnde 
een di iecilindermachiiie met dillen.-!itiaalzuigers. De 
beweging der znigerslungen wordt door drijfstangen 
op een krukas overgebracht. Op het verlengde dezer 
as zit een schroef zonder e ind , die, na koppeling, 
een tandrad en daarmee de trommel beweegt, waar
op de hijschket'iug wordt opgewonden. 

Door een ander koppelstuk kan het andere ver
lengde der as een diuaicndo beweging ontvangen en 
daarmee, door tusschenkomst van conische tandra
deren, de hellende schroeven, die de helling van den 
bok regelen. 

De beschreven mrichting der zuigers Is gekozen , 
om 2 5 , 75 en 120 tons te kunnen lichten zonder 
dat water verspild wonlt. Men laat nl. voor dat 
doel slechts water op de eene zuigerzijde ol' achter
eenvolgens op beide zijden toetreden. 

De kop van den Iwk ligt 27 nieter boven de kade, 
kan 9 meter buiten en 4 roeter binnen de kaaimuren 
overhellen. 

De takel heelt twee gijns met 4 blokken voor 
gewonen ketting van 43 mat. middellijn. 

Het opstellen van den bok geschiedde met behulp 
van twee tijdelijke bokken en een tolbrug, voorzien 
van spillen. 

Telkens als het noodig schijnt, wonlt de bok lie-
proefil en wel door er ecu gewicht vnn 130 buis aan 
te hangen. Dit gewicht, iu oen pul geplaatst, be
staat uit een blok steen, hoog 5 05 meter en met 
een middellijn van 3.35 meter. 

Sedert 1879 is men begonnen met eeu electrische 
verlichting vun de oude bassins. 

Do moteur was een hydraulische driedUnderma-
chine, welke een Gramme- en een Siemens en-llnlske 
dvnamo-clectrisch werktuig bewogen. 

* Nog zij vermeil, dat van 1873 tot 1879 voor de 
stadswerken met de onteigeningen, zonder onder
houd»- en exploitatiekosten, is besteed circa 10 mil
lioen francs. Hierbij kan het echter niet blijven, 
want de stad moet ook de nieuwe Scheldekaden vun 
werktuigen voorzien, als spoorwegen enemplacemen-
ten, loodsen, kranen, knapstanden, elevators enz. 
Hydraulische kracht tui ook hier gebezigd worden, 
eu men zal bij de constructie der werktuigen reke
ning hebben te houden met eb en vloed der Schelde. 

Te uitvoerig zou ik worden, indien ik nog de uit
breidingen en inrichtingen der verschil lende spoor

wegstations mededeelde, die wel-is-wunr ten nauwste 
samenhangen met het vervoer te wuter, maar wier 
beschrijving althans niet noodig is om dc overtui
ging te vestigen, dut Antwerpen met reuzenschreden 
vooruitgaat en vele sojterkoo]«steden dreig) achter 
zich te laten. P-

P R I J S V R A A G 
tlTliESCIIREVKN DOOS D l VIBKBNIODtO 

ARCII1TKCTURA KT AMIC1TIA. 
De Commissie, belast met de beoordeeling der in

gekomen antwoorden op de buitengewone prijsvraag 
voor een Oehouw voor een Roei- en 'Aeilvereeni-
ging, uitgeschreven door de vereeniging nArchitee-
tura et Amicitia" tc Amstenlam, bij gelegenheid 
van haar zilveren feest in Augustus 1880 , heeft 
thans haar rapport uitgebracht. De Commissie be
stond uit de boeren Cuypers, Sprenger en Sa lm, 

architecten te Amsterdam, die door den heer Van 
den Broek. bestuurder der Rooi- en Zeilveieetiiging 
»l)c Hoop'', nis ad vi scorend lid werden bijgestaan. 
Aan hot ontwerp onder het motto »Alas , poor 
Yorirk!" ingezonden door den heet A . W. Weiss-

man, wenl het eervol getuigschrift benevens /78 
toegekend. 

Berichten ep mededeelingen. i ( 

B I N N E N L A N D . 
s Gravenhage. Hij koninklijk besluit is aan 

den Oostindischen ambtenaar *'. van Deitisc, laatste 
lijk ingenieur der derde klasse bij den Waterstaat 
en 's Lands burgerlijke openbare werken in Neder-
lamlsch-Indio, thans met verlof hiertelande, op zijn 
verzoek, met ingang van l o . Juni 1881 , eervol ont
slag verleend uit 's Lands dienst. 

In de vergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs op Donderdag, don Oden Juni 1881, 
in het lokaal Diligentia te houden, zullen o. n. dc 
volgende punten wonlen behandeld, als-. 

to. Mcdedeolitig, dat hij don Ruud is ingekomen 
een schrijven van het bestuur dor Afdeeling Neder
landsen Indie, vergezeld van eene door 10 leden on
derteek ende voordracht, om het gewoon lid F. s' Ja
cob -te benoemen lot honorair lid 

2o. Mededeeling bolrelfeiule de tweede toekenning 
van do Conrad's premie. 

3o. Verslag dor werzaamheden van de Afdeeling 
Nederlandsch-Indie over het Instituutsjaar van 1 
April 1880 tot 1 Apri l 1 8 8 1 , lienevens rekening 
en verantwoording van den |Mmningmeester en belans 
vuu den staat der 11—• i en baten op 1 April 1881. 

4o. Hrief vau hel lid P. J. II. Ilaywnrd . ten ge
leide van een register van strand metingen op do 
eilanden Ameland eu Schier nikoog. 

So. Brieven van den hoofdingenieur van den wa
terstaat in het 9de district, ten geleide van de 
waarnemingen aan Beu Heldor, gedurende dc maan
den Maart en April 1881 . opgemaakt door het lid 
W. Ph. de K i n vil . 

00, Afdruk van een adres van de Handels-Socië
teit te Utrecht aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, betreflende hei ontwerp van wet tot aan
leg vau een kanaal ter verbinding van Amsterdam 
met de Merwede. 

7o. Voordracht " . i het lid Mr. C. Mirandolle over 
eone door hem gedsV.e uitvinding, liestannde in het 
creosoteeren van (alen over een willekeurig gedeelte 
der lengte. 

8o. Mededeeling van hot lid l l . O. van Mi n 
over het berekenen der coördinaten van de getrisn-
guleordc punten voor de topgrafische cn de rivier-
kaart en. 

Na afloop van dc vergadering zal er voor de le
den gelegenheid zijn ter bezichtiging van do meu
belfabriek van de hoeren Gebr. H o r r i i . aun deu 
Stationsweg. 

Amsterdam. Iu de vergadering van aandeel
houders iu de AmsletdauiM-he Kaniiuluuuitschuppij 
wenl het verslag «ver 1880 uitgebracht. Voorstel
len omtrent de reorganisatie der Maatschappij en 
over de besteding dor uit keering zullen later worden 
gedaan, ln 1880 bedroeg de ontvangst aan haven
geld ' 3 3 0 , 0 4 5 , tegen / 2 0 3 , 7 9 6 iu 1870. Ge
schut werden 2214 schepen naar zeo eti 4405 uit 
zee, legen 1910 en 4013 iu 1879. Voor droogge
maakt land werd ontvangen /"OOI.953, auu kanaal-, 
haven-cn steigergold ƒ 2 1 3 , 4 0 9 , uuu ijsgold ƒ 9 0 1 2 . 
Op 1 Januari j l . was beschikbaar ƒ 0 0 0 , 0 0 0 . 

— De gewone jaarlijksche algemeene vergadering 
der Nu lei klinische CentrauI-s[>oor wegmaatschappij is 
Maandag in het bureau der Maatschappij gebonden. 
Vertegenwoordigd waren ti 40aandeelen . uitbrengende 
60 stemmen. 

De balans word vervolgens mei algemeene stem
men , behalve die van het Bestuur, dat zich buiten 
stemming hield, goedgekeurd, terwijl de Vergadering 
dc benoeming van Mr. C, Qeriings tot lid van den 
Raad van Administratie bekrachtigde en den heer 
.1. den Tex Bondt als zoodanig herkoos. 

Rotterdam. Do tweede algemeene vergadering, 
gehouden vun aandeel houders in de Rottcrdamsche 
Tram wegmaat schappij. hoeft plaats gevonden en 
daarin werden de wijzigingen iu de statuten goedge
keurd. Voortaan zal , inplaats van 3 directeuren, 
slechts één aan hot huold der zaak staan, welk be
sluit met 171 tegen 9 stemmen genomen wenl , ter
wijl 14 stemgerechtigden buiten stemming bleven. 

Haarlem. De Haariemsche Tnimwegmaat schappij 
hield deze week hare gewone jaarlijksche vergadering 
De directie stelde voor een som van ƒ 5205 af tc 
schrijven op het materieel, hetgeen, met de vorige 
afschrijvingen gedurende de 3 jaren van het bestaan 
der Maatschappij , een bedrag uitmaakt van ƒ 22,457. 
Kr zou bovendien nog 2 jiet. kunnen worden uitge
keerd aan dc aandeelhouders. Kik paard kostte per 
dag f \ A \ , met inbegrip vun hoeflioslag cn genees
kundige behandeling. Kr waren in dit jaar 41,478 
juissagiers meer dan in het vorige en per rit 4 B / 1 0 

passagiers vervoerd. 
De rekening weid door dc Vergadering goedgekeurd 

en de directeuren dankgezegd voor het beheer. 
Tot dit laafde bestaat vooral aanleiding, daar direc
teuren dc zaak geheel belangloos besturen en hun 
ijver algemeen wordt geroemd. 

Leeuwarden. Door Gedeputeerde Staten van 
Friesland is benoemd tot opzichter der 2e klasse bij 
don provincialen waterstaat A . N . Wind , buitenge
woon opzichter bij don Rijkswaterstaat Ie Groningen. 

- - Bij de gemeen te vveiken alhier wordt een hoofd
opzichter gevraagd, tegen eene bezoldiging van / I 200 
's jaars. 

Lelden. Pnmmismrisson der gasavbriak hebben 
bij deu Gemoutileraad een voorstel ingediend t"t uit
breiding der fabriek. Voor de daarbij aangeduide 
werken wonlt een som vereischt van ƒ 195.0(10. 
Onder die werken is opgenomen de aanbouw van 
een gashouder mot grundkuip en verbindingen uil 
f 110,000, de -1• - -1 n 11 — vau 7 oude fornuizen eu her
bouw van 6 generatorvureo ad ƒ 5 0 , 1 0 0 , en de 
verwijding vun bestaande kanalisatie enz ad ƒ 1 3 , 0 0 0 . 

— Voor geruiraen tijd is door den heer S. \ . 
Klansen, te L'treeht, concessie aangevraagd tol den 
aanleg vun een stoomtramweg langs de Haarlem
mer trekvaart van Noonlwijk naar Leiden, welke 
zaak eerstdaags door don Raad ui behandeling ge
nomen zal worden. Onder meer stellen Burgemeester 
en Wethouders voor , don adressant eene uitgestrekt
heid1 grond ter grootte van 20.000 centiare in erf
pacht te geven tegen eone jaarlijksche betaling vnu 
ƒ 9 1 0 , om daarvan voor de:i aanlog dor lijn gebruik 
te maken. 

Deventer. De Nederlaiubche Locaalsjmurweg-
muatschappij heeft iu eene te Apeldoorn gehouden 
algemeene vergadering besloten, te trachten h»*t waar* 
ixirgkupilual ti ' brengen op ecu millioen, en bet 
bedrag der subsidién op zes ton Mislukt d i t , dan 
wonlt in eene latere vergadering de ontbinding 
voorgesteld. 

Kampen. De heer J . Swets A z . , directeur der 
stads-waterwerken, hooft tegen I Juli eervol ontslag 
uit die betrekking aangevraagd. 

Harlingen. Zondag 11. werd te twaalf u ien , 
iu bet gebouw de Harmonie, eene tentoonstelling 
geopend vau voorwerpen, door den handwerksman 
binnen Friesland in zijn vrijen tyd vervaardigd, als
mede vau oudheden cu curiositeiten, in het bezit 
van Uaidingen's ingezetenen. 

Vlissingen. De Gemeen kwaad besloot in de sit
ting van 23 Mei aan het Rijk deels te verkoopen, 
deels iu bruikleen af te staan do kostbare zilveren 
voorwerpen, ten Raadhuize aanwezig, tegen eene som 
vau achttien duizend gulden. 

Goes. Naar het zich laul uanzion, zal de voor
genomen tentoonstelling van schilderijen van lovende 
meesters naar wensch gelukken. Reeds hebben 05 
Ncdorlandsche en Belgische schilders hunne mede
werking toegezegd en zijn 120 schilderijen ontvangen. 
De oiwniug dur tentoonstelling is op 4 Juui be|iaald. 

\aiikomli£iiigrii van Aantiestcdimcfii. 
* — — ^ — i n j Juni. 

!*leuw-Ya»mecr, te 11 uren. hij J. M. Suijkei buijk : 
bet makeu van een nieuwen basahaworoppsnhundeemg 
aau de haven te Nieuw-Vosmeer, lang ruim 40 M. 

Zi.ilM-. te 11 uren, iu de Mei-berg : de gewone herstel
lingswerken aau de waterkeering van het cal. wateischap 
Bn sso. 

Ileenulede . te 11 uren. dour den architect A. van der 
Steur Jr.. voor Jhr. J. B. van Merlon, in hel café Breide: 
lo. het bestralen van een nieuw te inaken neg door het 
buitenverblijf tirooiiondaal-en-lloM*hbeek. lang p. tn. 700 
M., br I :t!'iO M.: 2o. bet makeu van brug niet ge
metselde land hoofden, ijzeren liggers met houten brugdek 
eu ijzeren leuning op genoemd h uiten verblijf. 

Haarn, te 12 uren, iu het Stal ionski >fl ie buis: hot ver
bouwen van perceel wijk 4. no. 225, aan het Breed, aid. 
Inl. hij den bouwmeester A. (.'. Illevs, le Auisterdaui. 

VYinlemwIJk, te 12 urou. door het gemeeiiteliest.: 
het houwen van eeiieunderwijzeiswouing in tb- buurtschap 
Rutin ii . 

iiii-ierH.im . te l'/j uren. door de II .11 1Jzeivn-spoor
wegmaatschappij, iu het café-Knisuapolsky: lo, bet ver
ruimen en schoonmaken vau bermslooton ei mg talud-
werk langs der Neonlh. spw. en de verbindingslijn Haar
lem -Pitgeest, in 2 peiv. Raming J 3l00; 2o. verf- en 
(leerwerken aau idem, iu 3 peiv. Ruiling ."2280: 3o. 
t iiiinei'werkeii aan idem. iu 3 |ierc. Itaining / 3060; 4o. 
voeg-, tsel-. pleister- eu straatwerk, iu 8 pere. Hauling 

ƒ aiiOO: So. verf- en t -werken langs den spoorweg Am
stenlam—Amersfoort, met zijtak Hilversum—l'treeht. in 
5 perc. Itaining ƒ8300; fti. veif- en teerwerken lungs 
den spoorweg Amsterdam Hot Ionian i, in 4 jieiveelen. 
Raming ƒ 8.100. 

Utrecht, te 2 uren, door de maal schappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het ceiitraaltiureau: lo . het ma
ken van eene douaneloods eu verdere inrichting p het 
station Venloo: 2o. het maken vi uugeorlioofd, het 
wijzigen vau s|ioren, wissels en pernios en daarmee in 
verhand staande werken op het station Rottenlam (D. P.i. 

Kraningen, te S uren. door Wed. J. Kvouhuis, bij Van 
der 1'uuk: het afbrak u wederopbouwen van een 
woonhuis. 

Waenadag. H Juni. 
Ntavenlnne. te 10 uren. ui hel gemeentehuis; de ge

wone hei-stellingswerken van het calaniiteuse waterschap 
Stavenisse. 

' ,-Hi(e, Ie 11 uren. door let uiiuisterie van waterst. 
euz.: de herstellingen en vernieuwingen aau de Itiiks-
rivierwerkeu op het Banner leiische k.uiaal, den Neder-Rijn 
en de Lek. niet het éénjarig onderhoud, iu 4 perc. Ranting 
tvsp.: ƒ13,500. ƒ 4085. ƒ 20.000. ƒ 25.500. 

Ileagv I • te 11 uren, ten raadhuizc: het verstraten 
vau ongeveer 140.') M. vnn den straatweg iu de hunne van 
H.Hig-cn-Auntsvvoiid. 

U m p r l , te 11 uren, door het waterseha|i«bestuur vau 
hot Laag-lloitiaal. hij Vorsten liusrh, on de If lauwe Sluis 
te Gewende: het hsrptsllnn van den Actiieniijk, •Éadëdls 
is iiitgehakeiul. in 5 jieiv. Aanw. aau de Ki-sselsvho Hul, 
te 8 ureu. 

l . r n i (Ovor-Hetiivve), te 12 uren. door het kerkbestuur 
der Herv. gemeente, bij Erven Sum: bet afbreken en 
wederopbouwen der kosterie met schoollokaal. Aanw 7 
Juni. te 10 uren. 

SaardwIJk. te 12 uren. door het parochiaal kerkbe
stuur van den II. Jeroen, in de pastorie: bel houwen vau 
eene school met ouder wijzers won ing. Inl. hij I*. Alkeniade 
Jr.. t«' Noonlwijk. 

••Hage, te 12 ureu. door hel ministerie van waterst. 
en/., ten dienste der Staatss) mor wegen: lo. het makeu 
vau gehouwen en andere werken op de halte Rossen-
[leinmel en het station hestoren. Inl. hij den boofdiiigeu. 
te Arnhem. Raming ƒ 42.950: 2o. het voltooien van 
de aanlehaan. deu bovenbouw, de overgangs- eti verdere 
werken voor den spoorweg Zaandam -Hoorn. Inl, bij den 
eerstaanw. ingenieur te Hoorn. Haming ƒ 1,214.000: 
Ho. het maken van eeu gedeelte van de aardeliaan lus
scheu de piketten 45 en Ie van den spoorweg Dordrecht 
Gorinchem. Inl. bij dou eerstaanw. ingenieur te Gorin
chem. Ruining ƒ 167,000. 

liiirriri'i'hi . te 12 uren, ter secretarie: lo. het leveren 
vau 2 direct werkende hevelcontrifugual-pniiipwerktiiigen 
eu 2 stoomketels met hunne bemetsoling, in het te 
bouwen stoomgemaal in den Studspolder: 2o. het maken 
van een gedeelte polderkade. ter lengte vuu ong. 1)12 M. 

Kunrrri»m te 1 uur. doorhurg. eu weth.: het maken, 
leveren en stellen van den bovenbouw dor nieuwe Stok-
koubrug over de Zuluihaven. mot inliegrip van het voor 
den onderbouw benoodigde yzerwerk. Inl. uuu het Tim
merhuis, 

>ru««-,i, te fi uron, door bet liestuur van den Piersens-
polder, in het Nederlandsch Logement : de gewone onder
houdswerken vuu dien polder. Auuw. 7 Juni. van V—10 
uren. 

llanSenUg. « Juni. 
Ouilciiliiinrn . te 11 uren. door burg. en weth.: het 

iiiukeu van een schoolgebouw voor 184 kinderen, op een 
pciveel grond nabij de kom dor gei neen te, en eenige ver
nieuwingen eu herstellingen uuu de ouder wijzers woning 
enz. Inl. hij den architect L. van den Hoonaard, te Ab-
ben broek. 

Lelden, le 12 uren, door buig. en weth.: In. het schoon
maken, invoegen eu herstellen van gemetselde wallen 
binnen eu buit le stad. iu 3 pen.: 2o. idem van ge
metselde brugwerken enz.: .lo. herstellingen aan eenige 
houten bruggen. Iul. hij den gemeontean-hitect. 

*u iilielin . le 12 uren, door hurg. eu woth.: bot 
gedeeltelijk afhivken eu hel Injlmuwon der gemeente
school aldaar. Inl. bij den mr. timmerman N. Hnijg. 

(.ruilingen, le 1:.'• , ureu. door burg. en weth.: lo. 
het bouwen van een schuolgeliouw. bergplaats enz. iu de 
Schoolstraat, lot uitbreiding van de bestaande school, ul-
•luur: So. het metselen van zinkputten en leggen van buis-
leidingen in den Awog. 

ZiiiiiMl.ini. t<- 1 uur. door W. II de Hells en Zoon. tou 
kantoiv der gasfabriek: hel bouwen vun ««ene steenkolen-
kinds en hijliehooiviidc werken hij de gasfabriek. 

Hmkum. te uren. door het It. K. kerkbestuur, bij 
II. ('aiiipiiiau : hei bouwen van een priesterkoor en sa
cristie ile bestaande kerk. Inl. hij deu architect A. 
Tcpe. te rti-eeht Aanw. te 10/, uren. 

f.rurilii-eii , te :i iiien, op hel bureau vau iteu sectio-
ingenieur De Sonnuvillo: de verf-, saus-, wit- en behang-
weiken op de lijnen Harlingen—Niouwcschuiis en Hooge-
reen —Oroningeu. 

V lieldnnm . te 8 uren, hij ('. luuuillg: lo. het Imuwen 
eener duhtiole woning: SO. net gel Ie timiiiervverk van 
een liet bui gei huis. 

I.i-enu .tnli-ii. Iiij den aivhitect W. ('. de Groot: het 
verbouwen Uit stclphuizing van de luu'reuhuizing op de 
Wilsterterp te Wansvvenl. Aanw. 7 Juni, le 10 uren. 

Ilurtini hij U. de Vries: het verbouwen v lienshoe-
renbeliuizing. Aanw. 7 Juui, vau 11—1 uur. 

Vrljan*. SO Juni. 
Sehernenliae, le l l uren. hij t'. Kleubaas : de gewone 

herstellingswerken van het cal. waterschap Scherpenisse. 
Boswlle » d I J T I te l l ureu. ui hei raadhotii het 

vierjarig onderhoud van alle gebouwen, sluizen, bruggen 
-u hekken van de Cec.iuib. polders iu Papelle ad IJsel. 

/ulfen te ] | men. door K. Wijei-s, in het cafe Bollo-

ij. Aauw. 
us hel 
bakskervei •-ii alduai bouwen van e 

8 Juui. te 11 uren. 
« . . u n i e le l l ureu: lo. de gewone herstel lings- eu 

onderhoudswerken vau bet waterschap Waarde. Raming 
ƒ Hl.5.'f2; 2o. de vernieuwing van heulen m het water
schap. Itaining f 1705. 

/«(erih .c . I I Jlllll. 
Utrecht, te 1 uur. door het gom.'entehest.: lo. het 

aanleggen van rioleering en bestrating op verschillende 
plaatsen; 2o. het aanleggen van oen trottoir langs de 
zuidzijde i.in de Biltstraat en Op den Wittevroiiwensingel; 
SO. het verrichten van vernieuwingen eu herstellingen 
aan itedenjke gebouwen. Aanw. van i en - ï Juni. Ui 
Bi'/s uren.' 

' H - H M K C . te 1 uur. door het uiiuisterie van justitie: 
de gniuil.ianvullitig en nphooging van het toi rein rondom
en ui hot nieuwe rechtsgolioow, ten dienste vau do urr.-
rechtbank en het kantongerecht, te Tiel. Aanw. 7 Juni. 
te l uur. Raining ƒ1.171-

Utrecht, te I uur. in bet genii-skundig gesticht voor 
krankzinnigen: hel bouwen van eeue kerkzaul en het 
verhouwen der afdeeling vnor onrustige inaunen He klasse, 
Inl. bij deu architect I. II. .1. vau Louteren. 

I .CII IIM li.ilk-mirii . te \\ ureu. door het polderbestuur 
van het Westmaas-Nieiiwlaiiil. bij ('. .1. van der Wind: 
In. bet lot grintweg makeu vau den Muerweg onder 
Klaaswaal, mol levering van 225 >D grint; 2o. idem vau 
den Groonevveg. met levering van 2U0 M* grint. 

Hitun.l.itf. 13 Juni. 
«I lke*! i Ier Zovenheigeni, te 10 uren. door hel ge

meentebestuur van Terheydeii. bij Juh. Kavelaars: lioi 
bijbouwen vau een nieuw woonhuis voor deu hoofdonder
wijzer te Slikgat Aanw. 10 Juni. van 10 -11 un-n. 

Amalrrrt'im. te 11 uren. door den architect J. van 
Lonij, in bet café Be Pool: hel bouwen van W villa's te 
Hilversum, in de Schnenmakerslaaii op den I k van het 
s-Gravolaudsche-ciiid. Aauw. Ill Juni. 

's-MagO] te ID/, uren. door het uiiuisterie van water
staat euz.. aau hot gebouw van het prov. bestuur: bet 
vei-undereii vau 2 gedeelten grintweg iu straatweg lil don 
weg van Dein uaar Maassluis onder Maasland; bet ver
anderen als voren vau eeu gedeelte iu den weg duor bet 
Wostlatid onder Loosduiuen. en bel verbreeden vun een 
gedeelte der klinkerlieslr.iting van den liijk-weg tusschen 
s-llage en de Ho.,ml uiig. Aanw. 6 Juui. Raming ƒ 18,700. 

titiaterdam. te 12 uren. door hurg. eu weth.: de 
levering van oiigov. 1W5 tons balk- eu scbaiupijzei- voor 
de brug over do verlengde Leidschegracht. 

Ilcerenvrrn. te «• uren, hij W. J. vau der Duim. aun 
de Fok: hot afbreken en wederopbouwen van is-n loge
ment en schuur te Terbuiidsterscliuus. Aanw. 8out)Juni, 
te 12 uren 

. 14 Juni 
llllvrroum. te 12 ui-en. door hot geun-eiiteliest.: het 

verbouwen van het gemeentehuis. | t d . bij deu gemeente-
archiiect J. Rietbergen. Aanw. l.'l Juni. te 12 uren. 

Ipiinoirdi-n. te 1 uur. door hel ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van bei prov. liestuur: het 
onderhoud Ier rijzen beslag- en st ineverwerken en 
van do directie- eu arbeideiswmiuig op \uielaud. Aanw. 
H eu 10 Juni. Raming ! 1:1.420. 

Ulrecht, Ie 2 uren. 'door de maalschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aau het contnuilhiireuu: het uitvoeren 

•l nieinvingeti eu herMelhngeti aan reiiiuiingwerken. 
dukdalven eu dekken vau bruggen, gelogen iu deu spoor
weg Breda—Rottenlam. Inl. hij ' 
Ijotterdaii 

•tgen, gelogen i 
bil deu sivtit' ingenieur te 

tieei. Iiij notaris Mr. Lieliert : eenige heistellingen ou 
vernieuwingen aan de gebouweu op de hofstede, in het 
Rietveld onder Gvozuml. bewoond door L. I loom nan. 

V\«fi,s.i»g , ir. Juni 
-Huge te 11 uren. door het iiiiiiisleiie vau waterst 

enz.: de helften ingen en vernieuwingen aan do Rijks-
rivierwerkeii op deu Geldorsche-IJsel. met hot éénjarig 
onderhoud, in '\ IKUC. Aanw. VI, lo eu 11 Juni. Raming 
resp.: ƒ 17.185, /' 15.470. /2.U80. 

VIKinii.ir Ia 12 uren. door het gemeentenet!,: het 
inaken van gehouwen en werken voor de got neon te reini
ging aldaar. Raming /'20.722. 

It»m rdmii te 1 uur. ioor borg, en weth.: het makon 
van dou hnvenlioiiw der zeevisclunarkt. Iul. aan het Tim-
uierbuis. 

Klnt |Gelder).), te 4 uren, door burg. eu woth.: hot 
bouwen van een school voor gewoon lager ouderwijs. Inl. 
hij dou gerueenteareinfect K. J. van den Heuvel. 

liuiiderdue . Hl Juni. 
Bred» . te lo ureu, voor II. A. B. van dor Moor Jr.. hij 

Wed. Sogers: het houwen van een hoerenhuis. Inl. bij 
A. J. Stal on P. van de Krve, aldaar. 

Vriilii-io te 1 uur, ten kantore der gemeentegasfa-
briek : hot verrichten vau herstellingen en vernieuwingen 
aan do beneden- en bovenwoning in het gebouw «de 
voormalige ijzergieterij", aau den Westci voort-rhen dijk. 
Aanw. II Juni. van 10-12 uren. 

\\ IIIM< h«ie,t , te 5 uren. door de gemeentebesturen van 
Winschoten en Midwnlda, teu geiuoentebiiize: bet leveren 
van 00,000 stnialkünkei-s. 

llr ir-liin en , duor de Rottenl. Trainvvegui.iatschappij. 
iu het Café Belvedère: het ójangonderhnml der bestrutiug 
vau deu nieuwen I linnen weg tusschen Belfshaven en Rot-
terdaiii. Inl. bij N . Iliezevold Hz.. gomeenteaivJiiteet te 
Belfshaven. 

trhieii . door het bestuur vau den Voenpolder van 
Kchtoti: hel graven van verschillende pen Ieu onder-
grotidskuuual en bet buitenom verven van al de polder-
eigeiidommen. Aanw. 11 Juni, Ie V ureu. 

Vrijdag, f7 Juni. 
llitrhigkar-pcl . te 11 uren, door buig, eu weth.: 

het houwen vau eene school en onder wijzersvvoning te 
Kerkbuurt lui. bij do architecten Vonk X Holwenla, te 
Winkel. Aanw. 18 Juni, te 11 uren. 

Arnhem, te 12 uren. door bet ministerio vau waterst. 
enz., .LUI hel gebouw vau bel pmv. bestuurt het aan
loggen vun eeue steenglooüng tegen liet builenbeluop vun 
den roe hiervoor weg te Kuilenburg. Aanw. '.* eu 11 Juui. 
Raining ƒ 1&00. 

Mt-hledam, te 12 un-n. teu raadhuize: lo. bet ver
nieuwen van kaaimuren binnen de gemeente. 2o. het 
inaken vun een kaaimuur van /uileuhazall lungs dellooi-
kade; hot verleggen van een gedeelte kaaimuur vun zui
lenbazalt nabij de Willemsbrug, eu bel opruimen vau een 
underwater aanwezigen muur. 

I'lilxhriiek . te 12 ureu. dooi hel liestuur van het wa
terschap PnUiroek, iu het raadhuis: lo. het leveren en 
stellen vnn 2 direct werkende hcvelcciitrifuguul-poiiip werk
tuigen met stoomketels, enz.: 2o. de gebouwen vour de 
pluutsing van bovengenoemde werktuigen, schooi-steen, 
steeilkolenhergplaats en verdere tot de stichting van het 
stoomgemaal hehoorende werken, benevens bet bouwen 
van eeue woning voor den machinist. Iul. hij den aivhitect 
J. Paul, te Zevenhuizen. 

/.ui erring , IM Juni. 
Vïllhrlnilnwdern. u- 11 uren. in het gemeentehuis: 

de gewone onderhoudswerken vau deu cal. polder Oost-
Bevèland. 

AiiiMlerdMiu. Ie 12 uren. door de direr lie der Atnstenl. 
kanaalmaatschappij: de verdieping ou hel onderhoud lot 
1 Juli 80 van bet gedeelte van bet Noordzeekanaal eu 
van do Noordzee haven, gelegen tusschen de sluizen te 
Umuiden eu hel diep in zee. 

Miiiiiuhig. SO Juni. 
H-Hage, te 11' , uren. door het uiiuisterie vau water

staat enz., aau het gelmiiw van hot prov. bestuur: het 
liouvveu van eeue woning voor .1 shiiskneebts bij de Koren-
brugsluis te Gorinchein. Aauw. 15 Juni. Riming ƒ «300. 

'••Hage, te 12 uren. door bet ministerie van koloniën: 
de levering vuu stalen «poorsttvsn, wissels, puiitslukkeii. 
kruisingen, ijzeren dwarsliggers no draaischijf enz., ten 
dienste van het iiiurinc-cUtblisscinent te Soerabaia. 

liunli ei-hl . (o 12 uren. ter secretarie: lo. bet maken 
der gebouwen en hijl>ohooiende werken. Ieu dienste van 
een stoomgemaal iu het westelijk deel vau deu Stadspnl-
der. nabij Bordnvlit: 2o. bet maken eeuer ptdderkaile. in 
3 perc., ter gezamenlijke lengte \.u\ ongev. 1:172 M.. t .u 
bel ve der nieuwe inpoldering, ten noordoosten van den 
nieuwen Noordpolder, naliij Dordrecht, Aanw. vau heide 
15 Juni, le 10 uren. 

» e c n > « * ( . S3 Juni. 
'•-Hage, te 11 uren. door hel uiiuisterie van waterst. 

enz.: lo. het Verrichten van baggerwerk in de Koningshaven 
le Rotterdam, tusscl de kil terraaien 132 en 134. 
Aanw. 18 Juui: go, het verhoogen eu verdedigen vun den 
linkeroever vau de Dorische Kil, tusschen de kilouietor-
iaaien 123 eu 127. ouder de gein. Dubbeldam. Aanw. Ih. 
Juui. Ituiuiug J 57.875. 

s-ltiue. te 12 ureu. door het miuistcrie van water
staat enz., ten dienste der SnUUSSpOOTwegen : het makeu 
vau den onderbouw eener doorlaat brug in hel Hosscbe 
inuiidiitievold. Auuw. 14 en 15 Juui. te 11 uren. Raining 
ƒ 221.000. 

llendrrdaK, S S Juni. 
« I M I K I - I I C . te loi . uien. iu het gemeentehui: het 

doen van stcenbcstoi ting ter verdediging van deu oever 
vau den cal. Anna-poldcr. Aauw. 10 Juni. U: 4 en 20 
Juni. te 10 uron. 

Bl-onliigrn te 12 ureu. door deu ontv. der leg. en 
dom., iu Be l u i e : bet slechten der nog aanwezige ves-
t ing werken tusschen het Reitdlop eu het UoOTIWCIiediep, 
het dempen van do gracht tusschen het Heit diep en den 
weg huilen lie A|mort, van den noordoosthoek der Wester
haven en van een inspringenden hoek vau het Danistcrdiep, 
met don aanleg van wegen. Aanw. 21 Juui, te 10 ureu. 

Haarlem, te 2 ' , , uren. door bet ministerie vun wa
terstaat enz., aan bet gebouw vil1- het prov. bestuur: 
lo. het voortzetten dor vorhetei in^. van de haven op Ter
schelling. Aanw. 18 Juui. Raming J 10,000 ; 2o. hel her
stellen eti verbeteren vau de Ibjksz.ivwerken op Marken. 
Auuw. 18 Juui. Raming ƒ999a 

Vrijdag. S4 Juni. 
Mlddelkurg, Ie lil ureu. door het ministerie van wa

terstaat euz., aan het gebouw van bet pmv. In-stuur: 
lu-t maken van paalwerk en van een ijzeren baak voor 
den registreereiideii getunieter luj Hruiiusso aan het Zijpe. 
Aanw. 18 eu 20 Juui. Raining ƒ «20. 

ll«si h . te 11)1/, uren. door het ministerie vau water
staat enz., auu hot goUiuw van het prov. best.: net ma
ken van eone ijzeren brug. mot steenen landhoofden en 
dito pijlers, ter vervanging van de houten brug uo. 3 in 
deu Hijks-grooten weg van 's-IJosch naar Hedel. Aanw.20 
Juni. Raming ƒ40.000. 

Leeuwarden, te 12 uren. door hel ministerie van wa
terstaat enz., aau hel gebouw van het prov. bestuur: hel 
onderhouden van deu stro>>uileiilenden dam en aanhooren 
door de geul de Italg op Ameland. Aauw. 18 eu 20 Juni. 
Itaining / 1790. 

Zaterdag. S3 Juui. 
Utrecht. te 2 in.-n, door het ministerie vau waterstaat 

euz., uau bet gebouw van hei pmv. liestuur: do voor
zieningen aan de boorden van bet jaagpad langs den ge-
kaïialiseenleii Heil. Usel. onder de g Uselstein. Aauw. 
21 Juni. 

Alloop van Aanbt-sieilingen. 
t o i - , , 23 Mei: de gewone oiiderhoiidswerkeii van de 

Breede Watering : ingekomen 11 hilj.. als : 
J. Liiidenhergh. te Wemeldiugo. ƒ 33.700 
B. den Kt ter v. d. Brink. » Krabbend ijk o. ,. 32,700 
11. C. v. d. Kudo. » Zierikzee, • 31.687 
D. Bolier. i Killand-Üath, • 31,051 
P. J. Visser, llanswii'il. •• 31,296 
A. van Popering, • Ihiilnkswi, i 30.070 
* . de Wilde. » Kattendijke. • 30.868 
J. l-eijs, "'s-IIeer-Areiidskerke." 30,1500 
.1. Kraaijoveld, • llatisweert, i 8b\é00 
gegund. 

i.n..r 25 Mei: de verbouwing vun het hotel Sclduter 
aldaar, onder beheer van den architect J. C Meijet; in
gekomen 4 bilj.. als: 
A. Jalink, te Goor. ƒ :(858.80 
G. VVissiuk. >• idem » 3332. 
Gebr. BlankviN.it. - Kibergen. • 3283. 
.1. I ferink, » Goor, i 2884. 
gegund. 

'-.-Hage, 27 Mei: Iul lierstellen eu verlieteren vau 
Bijkstelegraalbjiieii iu de afdeeling Rosendaal; minste in
schrijver was l ' , .1. Tirolll. Ie Roseudiuil, voor ƒ082.09. 

Brakel. 27 Mei: lo. bet verhoogeti der boezemdijken 
eu .Miiiiuikeiilaiidsche Kaveling hij het stoomgemaal te 
Brakel: minste inschr. was A. vau lleukeluin. te HaafI en. 
roor ƒ8400. 

2o. het verrichten van iiuiige werkzaamheden aau den 
Maashandijk; ininsto inschr. was W. Lngelhardt. te Nieu-
waal, voor ƒ1088: gegund. 

(.ruilingen 27 Mei: lo. het vernieuwen der draaibrug, 
genaamd de nNiouwehrug", over het Aduarderdiep ouder 
Leegkerk: minste inschr. was J. Pot leStediiin, voor ƒ (1717. 

2o. het vernieuwen der draaibrug bij de Poliert, Over 
bet kanaal van Gmniugeii naar Struobos; minste niacin, 
was F. Veldman, te Zeerijp, voor J 6846. 

Xwalle. 27 Mei: lu. liet uitvin-ren vuu herstellingen 
aun de schutsluis te Uorkuin: iugek. 2 hilj.. als: 
D. Bruins, te Zwolle. ƒ B7W 
L. Krnok. » idom « 5625 

2o. hot verbeteren van de kanaaldijken langs het liene-
donpainl der Dedemsvaart tusschen Hasselt en de Lichtmis, 
in 2 pent; perc, 1 iugek. 6 bilj., als: 
D. Sul. te Kampen, ƒ 12,57'J 
G. Alteiia. • Genenuhden. i 10,500 
•I. Wijuoldts, * Kampen, >, ö.tjfiö 
P. Hell, l Zwolle. , «,750 
A. BOBS, I idem ii..-,'.i2 
J. Kekhiwrii. , Geneiiiuiden. 1 8,39« 

pen: 2 ingek. 6 bilj., als: 
W\ J. v. d. Haar, te Wilp, ƒ 10,577 
]. Verschuur. n Amuiei-stol. « 10.487 
A. Bloks, • Zwolle, n 10,400 
J. Wijuoldts. > Kamjx'ii, 1 10,262 
P. Bell, 1 Zwolle, 1 10,132 
B. Sul. • Kampen, 1 9.87U 

Uu riem hoek . 27 Mei: de ver- en bijbouwiug van het 
fabrieksgebouw Fultou te Murtenshoek, ouder belieer van 
den architect N. W. Li t ; ingek. 7 bilj., als; 

ƒ 14.8G2 
l 14,465 
I 14.230 
i 13,960 
i 13.840 
I 13,490 
- 11,625 

A. Teningu. te Grootegast, 
T. Schiere. i RottovaTlo. 
L. Munt, » Hoogezanil. 
A. Scbreuder, • idem 
W. tonos. i Groningen, 
.1. Wolruh, i [!•• !.•'•/.nrl. 
J. Rotting. » Martenshook, 
gegund. 

b r u t e n , 21 Mei: de gewone onderhiiudsvverkeu en de 
werken tot dijksverbelering van den polder Nieiivve-Neu-
zen; ingekomen 5 bilj.. uls: 
A. v. d. Beet, te Zaamslag. f 13.400 
('. Hout » Neuzen, • 12,380 
B. de Jong. i idem > 12,325 
B. Tholens. i Hoek. • 12,265 

en » 12.065 
C. v. d. Hooft » Neuzen, » 11,775 

Mieren, 27 Mei: hot verhouwen vau een woonhuis. 
zonder hijlevering van hout. onder beheer win deu archi
tect M. K. Smit: ingekomen 5 bilj, als: 
.1. de Wit. te Dieren, ƒ 1353 
J. Maandag. I idem • 1325 
A. It. Schoon man, « idem i 1300 
11. StolletilNirg. i idem i 1280 
Wad. W. Kiiklaar, » idem • 1273 
gegund. 

knierangen. 28 Mei: het verbouwen van het koets
huis mot tix'liehoon-u op het kasteel Aiiiemiigou, onder 
beheer van den architect M. K. Smit, te Dieren: ingek. 
4 hilj.. als: 

zonder levering vau paardenbakken eu goten. 
S. Bos, Ie Aineiiingen, / 5485 
.1. van Alphen. • Tiel, - r.i'.iu 
W. Winkeuuis, • Rossuiu. » 4080 
J. A. G . Toegol. ' l Arnhem. • 4345 
gegund. 

Hrluipeu ad Lek, 28 Mei: het bouwen eener school 
mot onderwijzers woning, eu het verbouwen van de be
staande school, niet bijlevering van sclinnluiuoiihlcmcut: 

pSFB, 1 perc 2 massa 
.1. v. .1. Vlugt te Dordrecht. f 26.900 ƒ 7770 ƒ84,400 
II. vau Baaien, te P.i|N-uilrecht. 24.140 7876 
A. H. I). Wopster. le hi oi|.-o 

a/d Lek, 23.080 0380 
.1. Staat. idem. 23,323 5008 
A. v. .1. Wal. te Lekkeikerk, 21.000 6950 
.1. R. Driedé. te Streefkerk, 21.889 6919 

Utrecht. 28 Mei: het buivven van 31 •inder-eu-hoveii-
en 38 enkele woningen, aan den Amsterdamse hou straat
weg, hij de werkplaatooii der N. I'. S. M. te l'trivht: 

lo in massa iugek. 7 bilj- als: 
D. Taiiituinga, le Auisterdaui. / Itlö.OOO 
M. [.. van Spanje. >. "s-Hage, i 135,000 
L. v. d. Zaag, » l uwardeii. » 126.01H1 
II. II. lliM-kstra. " idem i 122.284 
K. Keei-s. • Utrecht, • 118.750 
A. S Schaafsma. * llurlingen. i 117.300 
P. Vlasinan. » bodogravcti, - 116,870 

2o. peiv. 3 ingekomen 2 bilj.. als: 
('. J. van Vliet, te Ondshoorii. ƒ 42.424 
E. v. d. Weijer. » Leidscheiidan.. 87,969 

Ut rech t , 28 Mei: het bouwen van een nieuwe wa
genschuur mei stalling onder Hen se hop, onder behoor van 
den Utvhitect A. vau Wamel (te Wijk-bij-Buurstisiei: 
ingek. 12 biljetten: 
hoogste F. J. Gerritsen, te Doorn. ƒ 2000 
laagste I.. Iteo i . • ütm-ht . i BSJOO 
aan wien bet werk is gegund. 

tuisiiril.1111 . 30 Mei: lo. hel leveren aan de gemeente 
vau diverse metalen voorwerpen: ingek. 3 bilj., als: 
.1. Zimmer en Zoon, te Amstenliuii. « 1 1,730, 
Van lippen eu Do Id-auinont, » Maastricht. « 13.68». 
K. W. II. Schmidt, II Auisterdaui 11,105.76 

2o. het verlengen van do Leidschegracht mot de bylie-
h'ioreiide werken; ingek. 5 bilj.. als: 
L. P. 1'rtnielissoii. te Amstenlam. ƒ 75,500 
\V. Auibagtsli -, .. idem - 72.000 
A. Kra rs, • idem i 71,950 
I'. Moijers. i 's-Huge. i 60,650 
L. J. v. d. Steen hoven en Co.. •• Amsterdam, i 67,365 

'•-Hage. 3u Mei: het verrichten vun eeuige werken lot 
verbetering der westelijke invaart vun de schutsluis te 
liodegiaven : minste iuschr. was J . Vermeer, te Hokeiidoip, 
roor ƒ 1570. 

inial .Tdam. 30 Mei: het uitdiepen van het mariinslok 
en het daartoe bscgareo ra igev, UL400 U> grond; 
minste mschr. was \V. (ioedkoo|> Dz., te Aiiisterdain. voor 

ƒ 0.40 per M a . 
Uranlngen, 30 Mei: ln. het tol wandelplaats aanleg

gen van een deel der noordwestelijke gemeentegronden, 
tusschen bel verlengde der (inMile-Kerkstraat eu hel 
Hoitdiep: minste inschr. was B. de Jong. te Groningen, 
VOOT ƒ12.988. 

So, de levering van 600 M' huizen van PmIkmoVoement-
steen: minsts UlSChr, waren A. Oosthoek en Zoon, te 
Alfen ad Rijn. voor / 1270. 

/.uilen 30 Mei: het vcrliouwcti van een woon- en 
winkelhuis aldaar, ouder beheer van deu architect P. ,1. 
de Bruin, ingek. 5 bilj.. als: 

II. J. Hossein, f 274-3 
I. . Nijlaii.l, '•• 2725 
Gebr. Lundevv t. 2721 
II. Langsnberg, i 2664 
(i. Schurink. i 2277 
gegu n< I. 

Uraningen . 31 Mei: het afbreken eu WeOStOpboUWen 
eener winkel behuizing uu-t bovenwoning, np een terrein, 
hoek Miuinekehohn eu geileuiete Zuiderdte|i, te Groningen, 
onder beheer van de architecten Hoekzema: ingekomen 
10 hilj.. als: 
E. bVrkeiibosch. te llroningeii, j 7175 
J. I heling. x idem i 6073 
J. Spin, » idem • 6700 
G . Becnerer, • idem * • 66.'>o 
II. Schuur. » idem - 6580 
I). S. Biddens. » idem • 6570 
II. .1. Meilge, » idem | 6300 
E. Peters, idem » 5031 
l l . lansen. » idem » 5923 
J. en N. Knper, • idem » 5390 
gogu ml. 

Ilaltinkhiilxen inaluj Putton), 31 Mei: hel bouwen 
eeuer schuur: ingek. 4 biljetten, als: 
De Be. I, te Harderwijk, ƒ 723.50 
J. W. Bloemendal, - idem . 725. 
A. Koopsen. II idem • 71«.90 
W. J. van Bijk. idem • 660. 
gegu i nl. 

Millenilii.il, 31 Mei: hel IMIUWOU vau i-eneschool voor 
240 kinderen mol bij levering van het benoodigde schnei-
ameutileiueiit ••li/ . , onder bohei r van del) Uivhiloct-iligeiiieui' 
.1. I. vun Waning, te botterdam; ingekomen 5 bilj., als: 
A. Lmgejaii, te Kralingen. j 23.150 
P. Tieleman, » Mehssant, i 21.290 
II. v, d. Bouwen, •' Heen vliet. • 21.109 
A. Tieleman. » Melissunt, • 20,370 
P. M. di- Hruine. . NieuweiibiNirn, • 19.305 

Uen lloniini l . :tl Mei: he houwen vun eene school 
voor 240 kinderen en e ur onderwijzers woning, met hij-
levering van het benoodigde schIMIIUmeublement euz., on
der beheer van deu aivhitect-ingenieur J. I. van Waning, 
te Rotterdam; iugek. 3 bilj., als: 
A. Langejan. te Kralingen, ƒ 20.250 
l . .1. Mosterdijk. » Snuiuelsilijk en 

F. J. Knoop, • Beu Hoi unie I. » 20.188 
A. Tieleman, • Melissunt i 27,872 

AniHterdam, 1 Juni: bet makeu vau een los-eii-lauu-
sieiger aun het lnHililkanaal. lu-t houwen van een arbei
derswoning en van een Vrgloods v.Mir materialen, in dou 
Amsterdumiiierpolder, in 2 pere.: 
perc. 1, 1'. Geils, te Westzaun. f H150 

» 2, idem idem '.. 1865 
- 1 en 2, • 6965 
l 1, W. A. Schroder, te Oogstgeest, ƒ4110 
i 2, idem idem » 1723 
i 1 en 2. * (5788 
• 1, L. LiSVaart, te Gmntc-U polder, f 1664 

lienevens nog één vun onwaarde. 
'••Ilage. 1 Juni: lo. de vernieuwingen m herstellin

gen aan de Ryks-rivierwerken in de Nieuwe-Maas, boven
waarts ue lijn op 100 M. hoven het Mallegut, dwars over 
de rivier guandc, met het éénjurig onderhoud; minste 
inschr. was 0. de Hoog, te Gorinchem, WJOf ƒ1890. 

2o. idem uau idem op den Hoven-Rijn en de Waal, 
met het éénjarig onderhoud, in 3 jierc; pare. I iugek. 5 
hilj., als: 
R. A. vuu den Itergh. te Pannerden. /' 21.878 
G. J. Mol, .i Kuilenburg, I 24.243 
.1. II. van He/ewijk. « Lobith, * 23,333 
F. K. Terwindt I Paniionleii. i 23.324 
Dezelfde, „ 23,024 

pen-, '£ ingek. 5 liilj., als: 
J. IL Hovinck. te Punneiilen. /'34.600 
W. vun Hasselt. - Nijmegen. - 33,71» 
G. .1. Mol. » Kuilenburg. •• 31.467 
J. II. vun Bezewijk. » Lobith. I 31,178 
F. E. Terwindt, ' » Pantienlen. « 30.600 

pen-. 3 ingek. 4 hilj., als. 
A. G. Iliivskes. te Hedel, f 38,840 
F. E. Terwindt. i Duuuerdoti. I 38,600 
G. .1. Mol. - Kuilenburg. « 37,627 
A. van Anioov lz., i Nieiivviuil, • 36,266 

So. het maken vau eenige grondwerken, bestratingen, 
overgangs., afslui tings werken euz., benevens het leggen 
van s|Miren en wissels, tol uitbreiding van bet station 
Zwolle: ingekomen 11 bilj., uls: 
.1. Boshouwers. te Stratum en 

F. Boshouwer», » utrecht. /" 230.400 
A. vun Zeist » Amstenlum. '» 216,300 
L. Kans Lz.. SneeVecht, » 211,700 
W. J. Vermues. Rottenlam. • 209.000 
W. Arntz. „ Mill igen. • 205,000 
P. Hell on A. Blocks. - Zwolle. 190.3110 
H. H. Iloekstia. Leeiiwurden. » 109,000 
.1. A. v. d. Eerden Wz.. . Bokstel. i 198.400 
P. Lungeveld IV... i Hardinksveld, « 197.500 
A. S, Sehuufsuiu. . Harlingen. » 103,7tX) 
K. Meeker, i Zutfen. • l80,8oo 

i l a r r i rn t l j k I Juni: de bouvviiig van een gedeelte van 
een woonhuis met schuur, ouder behoor van den architect 
.1. B. Makkink : ingek. r, hilj.. als: 
M. van Munching. te Harderwijk. f 1090. 
J- W. 13 - ml.il. • idem • 1914. 
('. 0. Kok. i idem • 1000. 
(*. de Wnlll. i idem i 1888.88 
J- Kok, " idem 1881. 
gegund. 

OallgeiispliiMi, 1 Juui: hel bouwen van eeno scbMil 
v 336 kinderen en eener onderwijzei-swoning. mei hij-
levering van het benoodigde schoolameublomont enz.. 
onder In-heer vut den architect-ingenieur .1. I. van Waning, 
O Itotteidam: iugok. 3 hilj.. uls: 
e. .1. Mosterdijk. te Sommelsdijk, ƒ30.100 
A. Langejan. i Kraliiigon. - 38.410 
Joh. Schuier. , Kaaiusdonk, - 36.137 

llnarleni, 2 Juni: hot vervangen van 2 houten pilder-
bi liggen door bruggen met gemetselde landhoofden in 
den Haarleiuiuei ini-erpolder; ingek. 5 bilj- als: 
W. Oappée, te Houtrijk-i-n-Polauen. ƒ10 , 239 
P, vun Essen. „ ' idem » 9.877 
B. Zuil bof, • Haarlem. 7.07 t 
I' oi Vliet. .. Woilbrilgge. • 7.654 
C Hos, » Haarlem raseer. - 6.«6i 

«.•iida. 2 Juni: het verhoogen en verzwaren van den 
Lentijk door de voormalige lioezeuis ouder KorteiiiNinl ; 
ingekomen 6 bilj.. als: 
.1. Schreiiders Sr.. te Kolhorn. ƒ 2204 
J. ile Jong Jz... te Ammerstol. f 2100 a 2225 
W. Huiterveld. te MiNirdrecht 1852 u 8038 
E. baiigerak. te Herg.uiih.irhl. 1786 a 1072 
C Zenen Hz., te \mnwrstcJ, 1683 a 1856 
ti. ..ui Hork. te Ouderkerk a/d Uiel, 1656 u 1812 

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 I W K U N S T . 

Verschillende omstandigheden werken mede om op 
het verslag vnn de 43ste algemeene vergadering terug 
te komen. In de eerste plaats geeft het laatste 
nommer v.m bet Bouwkundig Weekblad daartoe aan
leiding, wijl er eene grove onjuistheid voorkomt in 
het door de Vergadering genomen besluit omtrent 
hei fonds tot stichting ol aankoop van een maat-
schappelijk gebouw. Kr word besloten dc posten, 
op hot ontwerp onder de volgnommers 18 en 19 
voorkomende, en voor bedoeld fonds en onvoorziene 
uitgaven liesteind, onder één hoofd te brengen eu 
een nader voorstel van het Bestuur at te wachten 
omtren' de hoegrootheid van bet deel daarvan, dat 
voor hot maatschappelijk gebouw zou worden afge
zonderd. De Vergadering heeft zich het recht voor
behouden daaromtrent uitspraak te doen, als dc re
kening van 1882 afgesloten is , en dit maakt een 
groot verschil met de mededeeling, die het Bouw
kundig Weekblad daarvan geelt. Wij lozen daar: 
nln deze regeling ligt de bedoeling opgesloten om bij 
het afsluiten der rekening voor 1882 , de af tc zon
deren som voor het fonds nader door het Bestuur 
te laten (lees doen) vaststellen." Wij l het weekblad 
in quaestie een eenigszins officieel karakter heeft , 
is het zaak, dat dit punt op de September-vergadering 
ter sprake gebracht cn erop gewezen wordt, dat bet 
besluit der Vergadering moet geëerbiedigd worden. 

De geheele wijze, waarop de discussien over de 
begrooting geleid worden, maakte een minder aan-
genomen indruk en dit wordt betreurd door allen , 
die bet met de Maatschappij wol meenen. Het ligt 
toch voor de hand , dat de luien do bevoegdheid heb
ben de begrooting aan critiek te onderwerpen, en dat 
het eeu gewoon verschijnsel i s , dat verschillende en 
uiHeenloopeode denkbeelden worden geuit Het voor
stellen viin een amendement op eenig onderdeel moet 
niet beschouwd wonlen als een aanval op het Be
stuur, maar daarentegen welwillend en belangstel
lend ontvangen worden, want het staat het Bestuur 
en ook elk lid vrij zijne zienswijze bloot te leggen 
en te verdedigen; slaagt men er na discussie niet 
in tot overeenstemming te geraken, dan moet de 
Vergadering, die de ln*preking gevolgd en daardoor 
haar oordeel gevestigd heeft, door stemming beslis
sen. Steeds werkt het verkeerd als het Bestuur of 
eenig lid zijne zienswijze wil doorzetten , zonder daar
bij krachtige argumenten aan tc halen en de bemer
kingen van derden te ontzenuwen. 

Aan het einde van het verslag, over het verhuti-
delde ter algemeene vergadering gegeven, werd ou
der de rubriek • correspondentie'1 medegedeeld, dat 
er een ingezonden was ingekomen, waarn iu wij gaarne 
plaatsruimte afstaan, daar de brief van zeer bevoegde 
zijde komt en het iu het waarachtig belang der 
Mnatschappij is, dat de discussien zoo onpartijdig 
mogelijk geleid worden. 

Mijnheer de liedactcur, 
De vergadering der Maatschappij tot Bevordering 

der Bouwkunst op 20 Mei heeft mij onaangenaam 
aangedaan. 

Nadat ik dc rede des Voorzitters gehoonl had, 
die mij deu indruk gaf van hoofdzakelijk bestemd 
te zijn ter verheerlijking van hol mautschap[>elijk 
gebouw in spe; nadat de Secretaris zijn verslag had 
gelezen eu de Penningmeester mij op niet altijd even 
heldere becijferingen had vergast, meende i k , dut 
met de behandeling der begrooting voor 1882 een 
aanvang zou worden gemaakt. 

Bijzonder verraste mij daarom de mededeeling des 

! Voorzittei-s, dat slechts enkele punten besproken 
behoefden te wonlen. daar tie andere reeds vast
gesteld portee», want ik begreep niet hoe en wan
neer dit geschied was. De discussie over deze enkele 
punten was rends in vollen gang, toen eindelijk een 
der leden mol de leuke vraag voor den dag k w a m , 
waarom over die andere piinlen niet gediscussieerd 
kon wonlen, daar, voorzoover hom bekend was, nim
mer iets vastgesteld was geworden. 

Nu bleek het, dnt het liestuur <le begrooting van 
1881 met die vun 1882 verward had!! Hoe derge
lijk feit bij een Bestuur voorkomen kan begrijp ik 
niet, en ik zou bijna zoggen , dat het niet op de 
hoogte vuu zijn eigen zaken is. De verontschul
d ig ing , als zou gebrek aan tijd oorzaak van de be
perking der discussie geweest zi jn, zal toch wel door 
niemand aangenomen worden. 

W a l venier mijn bevi-eemding verwekte was de 
autocratische wijze, waarop het Hestuur en in het 
bijzonder de Voorzitter zijn taak opvat Ik heb altijd 
gemeend, dat een persoon, die als Voorzitter een 
vergadering moet leiden, zich nooit pattij moet 
stellen, maar uun ulle zienswijzen gelijk recht moet 
doen weervaren. Doch dit is des Voorzitters ineening 
blijkbaar niet. Zoo dikwijls een meening geuit wordt 
welke afwijkt van die des BestUUTS, is óf een verwoed 
humergeklop óf een onheusch antwoord de straf, 
die den vonnetelen Olvmpusbestormer als Zeus' blik
sem treft. Vele besebroomden durven dan ook geen 
woord iu het midden brengen. 

Iets wat aan de aandacht der leden wijdei-s ont
snapt schijnt tc zijn, i s , dat de post van ƒ 4698.50 , 
die op de begrooting, den leden toegezonden, als 
toegestaan pri jkt , nimmer toegestaan i s , daar op 
«Ie vergadering van 1 Maart II. iu Musee Louis X V 
de begrooting wel is aangenomen, doch met uitson
dering vun do posten op het maatschappelijk gebouw 
betrekking bobbende. 

U dankzeggende voor de mij verleende plaats
ruimte , blijf ik (Ju, du,. 

.1. 28 Mei 81 , N . N . 
A l zijn de bewoordingen van dit schrijven niet 

zucht gekozen , blijft het een feit dat er bij de be
handeling vun de begrooting eone kleine verwarring 
plaats vond. Wij maken ons sterk, dat deze zaak 
op voldoende wijze hersteld is, daar de begrooting 
van 1882, zoodra op hel. misverstand gewezen werd, 
al is het dan ook eenigszins schoorvoetende, in zijn 
geheel behandeld werd. Als de leden van het Be
stuur, die met do reductie vau het weekblad belast 
z i jn . alsnog besluiten kunnen om door middel van 
het orgaan der Maatschappij aan de leden bekend 
te maken, dal do beschikking over het batig saldo 
van den dienst 1882 niet aun het Bestuur is over
gelaten , maat duarop later duor de Vergadering 
beslist zal worden, dan is het met dit dienstjaar iu 

het reine. 
Wel-is-waar is nimmer besloten om den post van 

f4698.50 voor het meergenoemde fonds toe te staan, 
maar uit de gevoerde discussien is duidelijk gebleken, 
dat de Vergadering zich heelt voorbehouden daar
omtrent hij het afsluiten van elk dienstjaar te be
slissen. Men raadplege daaromtrent het uitvoerige 
verslag, in dit weekblad opgenomen. Wij ver meenen 
dat deze Ophelderingen den schrijver tevreden zullen 
sielleu en schromen niet als onze zienswijze mede 
te deelen . dut voor het fonds tot stichting van het 
maatschappelijk gebouw alleen die gelden mogen 
worden bestemd, die zonder nadeel voor dc grootere 
belangen van de Maatschappij kunnen worden afge
zonderd. Kerst dan, als de nieuwe wet eenige jaren 
gewerkt beeft, zal over dn verhouding tusschen ont
vangsten en uitgaven geoordeeld kunnen wonlen cn 
in den eersten tijd moet men zich tot het bijeen 
brengen van een fonds bepalen , wanneer dit mogelijk 
is zonder aan de zaak schade te doen. Aankoop van 
een gebouw moet voor bet oogenblik ontraden wor
den ; de preadviezen, door de Afdeelingen uitgebracht 
over het oude • ' ••hte voorstel tot aankoop van het 
Musee Loni hebben hot Bestuur doen zien, 

dat hel, op u .i voortgaande, op weinig mede
werking rekenen ka... Wordt aankoop ol' stichting 
vun een maal schappelijk gebouw voorgesteld, dan 
mooi daarbij oen finantieel plan overgelegd worden, 
waaruit de levensvatbaarheid blijkt en voldoende 
aangetoond kan worden; komt het Bestuur nart zulk 
een plan voor den dag, dan zal het niet tuin onder
steuning ontbreken. 

Uit hot hieronder opgenomen schrijven blijkt, dat 
wij ons in hel verslag op oen onkel punt minder 
juist bobben uitgedrukt, of de bedoeling van den 
spreker niet teu volle begrepen bobben. Wij achten 
het daarom noodig de aandacht op dien brief te 
vestigen en brengen don heer Sanches dank voor 
de teiecbivvijzing. 

Amsterdam, 1 Juni 1881. 
Waarde Heer Redacteur, 

Vergun mij eene kleine bemerking op uw uit
muntend verslag van de laatst gehoudene Algemeene 
Vergadering van de Maatschappij tot bevordering dei-
Houwkunst. 

Mijn voorstel, »om do contributie over het loofiend 
jaar 1881 te bepalen op ƒ 1 0 , werd door mij niet 
ingetrokken, omdat de Voorzitter mij daarvan een 
verwijt maakte, doch nadat de Voorzitter verklaard 
had, dat, nog in den loop vau dit jaar , een geheele 
jaargang der Bouwkundige Bijdragen zoude ver
schijnen ; terwijl wat betreft het Weekblad, hot 
aantal noramen wel-is-waar niet ten volle (52) kon 
worden uitgegeven, maar dat de Redactie zorg zoude 
dragon, inhoud en platen van dien aard te doen 
zijn, dat de iiomtners, welke hel licht zullen zien, 
hoi ontbrekend getal ten volle zullen vergoeden. De 
leden zullen, zooveel mogelijk, datgene verkrijgen, 
waarop zij aanspraak hebben. 

Op deze verklaring van den Voorzitter trok ik 
mijn voorstel in. 

Wees zoo goed, ter geruststelling van vele leden, 
oen plaatsje iu uw Opmerker in tc ruimen voor dit 
schrijven. 

Hoogachtend, 

Uw Kd. dw. dienaar. 
D u n . J . S A N C H E S , 

Architect. 
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D E O P M E R K E R - Za t e rdag d J u n i 1881. 

Advertentien. 

Sollii-itaiiten naai de vaeei'ende Intrekking van 
H O O F I H I l ' Z l l i T K H l.KH H K M K K N T K W K I I K E N te 
I .KIIM'III .1 Iie/oldigillg ƒ l'JOII). VVOIll .itgetlOO-
digd / i rh •chriftelijk, im.t l'mneo brieven, tuin te 
melih ij .len T i U l i i l F . M K K S T K R , vó„, Ml.linii.i e. k. 

/ i j , wiet |iersoo.llijke overkomst noodig vvoiilt ge-
acht , «tillen daartoe later sehtïl'telijk worden uitge
noodigd. 

Openbare Aanbesteding. 
HUlUIEMKESTKI t KN VVETHOIWKItS .Ier oe-

meenle AMSTERDAM will 'I' Maandag 13 
Juni 1881, te I S uren dei middag», op bel Hand-
Imis, in hel openhaar en bij enkele insehtijviiig doen 
aanbesteden i 

De levering van ongeveer 195 ton 
Balk en Schamp-ijzer voor de brug 
over de verlengde Leidschegracht 

De voorwaarden dezer Aanbesteding *ijn uitslui
tend le verkrijgen Ier Drukkerij der Gemeente tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 (niet teekening). 

Nadere inlichtingen wonlen gegeven ten Kantore 
van den Directeur der Publieke Werken op het Raad
hui ! tusschen I I — 1 2 uur. 

Burgemeeste} eu Wethouders coornimmd, 
Amsterdam, V A N T I K N I I O V E N . 

J Juni 1881. De Secretaris, 
D E NEUKV1I.I .K. 

OPENBARE 
A A N B E S T E D I N G . 
RÜRGEMEESTEli en H E T I I O I D E R S van SCHIE

D A M , «i.jii -'voornemens op V r l j d a - ; den l ï J u n i j . 

u . « . , des m i d d a g len l ü u r r . ten R A A D H U I Z I 

aldaar, in hel a p e n h a a r a m , t«- l > . ' » . . - d . - i i : 

1, Hei VERNIEUWEN VAN KAAIMUREN 

M A K E N van een KAAIMUUR VAN 
ZUILEN B A Z A L T , langs de HGDIKADE 
a ldaar ! 
Het VERLENGEN van een GEDEELTE 
KAAIMUUR van ZUILEN B A Z A L T , 
nabij de W I L L E M S B R U G aldaar: en 
Het OPRUIMEN van een ONDER W A 
TER AANWEZIGEN M U U R , nabij de 
HOOIKADE bovengenoemd. 

Dc b ^ n t e k k e n zullen, van heden a l , dagelijks, 
met uitzondering van da Zondagen, voor de belang-
heh.tei.de t e r . i i z n a r e Mars**" op de S T . V I . S - T I M -
M E R W K K K en tegen betaling vun I A C e n t por 
exemplaar, op de G K M K E S T K - S K C I U T A I I I K v e r k r l j e r -
I I M I I I zijn. 

Schiedam, den 1 Junij 1881. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

P. J . V A N DIJK V A N M A T E N E S S E . 
De Secretarie, 

A . W . M U L D E R . 

(Iiiiiiiaiiirliiiir van (.riiniiiircii. 
Openbare Aanbesteding. 

B E S T E K no. 12. 
lie O N T V A N G E R dei R E G I S T R A 

T I E en D O M E I N E N Le Groningen zal 
op Donderdag den 23sten Juni 

1881, <ies middags te 12 uur, inhe i k o f f i e h u i s 
Dt UXIE bij I. H U I Z I N G A , aan de Groote Markt 
aldaar, iu het o r , , l , a i u A A N B E S T E D E N : 

Het slechten der nog aanwezige ves 
tingwerken tusschen het Reitdiep 
en het Hoornsche diep het dempen 
van de gracht tusschen het Reitdiep 
en den weg buiten de Apoort, van 
den noordoosthoek der Westerhaven 
en van een inspringenden hoek van 
het Damsterdiep. met den aanleg 
van wegen 

N B . De te verwelken hoeveelheden liislragon 
onder anderen ongeveer: 

42,170 I I" A A R D E W E R K : 
713.". M» B E S T R A T I N G met K E I J E N ; 

•MO M ' B E S T R A T I N G met K L I N K E R S , 
De besteding geschiedt Inj enkele inschrijving. 
B E S T E K en T E E K E N I N G E N liggen van II Juni 

1881 af ter inzage aan de K A N T O R E N der R E 
G I S T R A T I E en D O M E I N E N le Winschoten, Assen, 
Leeuwarden en Groningen en /ijn aan laatstgenoemd 
kantoor legen betaling van ƒ l . — per exemplaar 
te liekoiaeu. 

De A A N W I J Z I N G in I.OCO wordt gegeven o|i 
D I N S D A G 21 Juni 1881, des voormiddags te l i t uur, 
bij de voormalige Apoort te Groningen. 

Nadere Inlichtingen zijn le bekomen aan de DI
R E C T I E K E E T bij de voormalige Hn-ropoort. 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O Y A B O C H . METTLACH 
ü B O C H F r è r M . M A U B E U G E 
- MINTON. H O L L I N S & C ° „ STOKE 

by de VerteuenwooldiciT. e» I>t-J«'itlioiiiltT-: 
/ D E L I N T A O . Haringvliet 7, llollenloo 

Openbare Aanbesteding 
van een te bouwen Heerenhuis voor 

den WelEdelen Heer H. A. D V A N 
DER M E E R Jr. , 

op Donderdag den 16 Juni a. -. 'les voormiddags 
ten 10 ure, len huize' van Mej. de Wed. S K O E R S 
in de Beigerstruat te Breda, alwaar vuu a l den 
7 Juni e. k. Bestek en Teekening Ier visie liggen. 

Inlichtingen te liekouien bij do Heeren A. .1. S T A L 
en P. V A N DE ERVE te Breda, bij wie op franco 
aanvrage hei Bestek ad ƒ 1.— en een copie van de 
Teekening ad ƒ 5 . - le verkrijgen zijn. 

Door de R O T T E R D A M S C H E T R A M W E G - M A A T 
S C H A P P I J za l , op Donderdag den 1li Juni I 8 8 I , 
in het Café UKl.VKiiKRl-: te Delfshaeen . in bet open-
baar worden aanbesteed: 

Het vijfjarig onderhoud der Bestrating 
van den Nieuwen Binnenweg, tus
schen Delfshaven en Rotterdam. 

Het bestek is bij den Kastelein v.n lm ven genoemd 
KolVijluiis, den heer C . V A N P E N B E R G , verkrijg
baar legen betaling vau ƒ 0/25 cn aldaar voor ge
gadigden Ier inzage. 

De aanwijzing lieert plaats up Maandag den IH 
Juni I 8 8 I , des voormiddags ten 11 ure. beginnende 
aan het Lage-Erf te Delfshaven. 

Nadere inlichtingen zijn te bekofDen bij den heer 
N . B I E Z E V E L D U z . . Gemeenle-Arrhitect te Delfs
haven. 

Amsterdamsche 
Iv a I I a a 1 in a a l s c h a p p ij. 

A A X I l E S T E I M X I i . 
Op Zaturdag 18 Jung 1 8 8 1 , des middags (en 

12 uur, zal vun vvege de Directie der Aiu-tt rdaui-
sehe Knnnulmuutsrhappij, ouder nadere g Ikeuriiig, 
aan het Bureau vuu de Amstcrdnmsrhc Kanaalmaat
schappij , Keizei-sgmcht 033 te Amsterdam , wor
den aanbesteed: 

De verdieping en het or-der houd tot 
1" Julij 1886 van het gedeelte van 
het Noordzeekanaal en van de Noord-
zeehaven, gelegen tusschen de slui 
zen te IJmuiden en het diep in zee. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens jj ll) vuu hei bestek, 

l ie t bestek ligt ter lezing uau bet Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij le Amsterdam 
en aau bel Seciioburouti lc Velsen. 

Met is voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te he-
komen, tegen overmaking van 50 cenl per exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven d.ior deu Eersluun-
wezendeu Ingenieur, Keizersgracht 033 le Amster
dam, eu den Sectie-Ingenieur le Velsen. 

Amsterdam , S3 Mei 1881. 
J I T T A . 

President. 
M . F . DE M O N C H Y , 

Secretaris. 

van het maken der Gebouwen en bij
behoorende Werken, ten dienste van 
een Stoomgemaal in het Westelijk 
deel van den Stadspolder nabij Dor
drecht , met de levering van al de 
daartoe benoodigde Materialen. 

Gegadigden moeten hunne billeileii inleveren vóór 
Maandag 20 Juni 1881 , des middags 12 uur, ter 
Secretarie van de gemeente Dordrecht, in eene 
daartoe op iederen werkdag aldaar aanwezige bus. 

Het bestek is, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 per 
exemplaar, op franco aanvrage, verkiijghuur ter 
Secretarie: en ligt met de teekeningen ter inzage uau 
hei bureau der Gemeentewerken te Dordrecht. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 15 Juni, des 
vooriiiidilngs teu 10 uur. 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R KM W E T H O U D E R S VAN HA-

UINGt.AHSPKI. zijn voornemens, behoudens de 
goedkeuring vun Gedeputeerde Sinten, op Vrijdag 
den 17 Juni a. des voormiddags ten 11 ure, 
ten Raadhuize te Dirksham aan te besteden: 

Het bouwen van een School en On
der wijzers woning te Kerkbuurt. 

Bestekken zijn verkrijgbaar ter Secretarie te lla-
ringcarspel, en bij t l . I IAI .FF te Nieuwe Niedorp, 
tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . De teekeningen liggen 
ter visie bij K. G O V E R S te Dirkshorn voornoemd, 
en zijn verkrijgbaar voor zoover de voorraad strekt, 
eveneens tegen betaling van f 0.60, bij de Arehi
tekt en V O N K en H O L W E R R A te Winkel, bij wie 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. Aanwijzing in 
l<>co op het terrein, up Maundng den I" Juni e. k. 
voormiddags 11 ure. 

llaringearsprl, dei) 1 Juni 1881, 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
.In. SVVAN , Burgemeester. 
.In. F R A Y . Secretaris. 

A. E B R A A T, 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken , Botter

dam , Goudsche Singel 1)H. l ioucruul-Agent voor 
Nederland eu Imfië vuu de zoo gunstig 1>ekcude 

PO UT L A N l M ' E VIE N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DK L A N G L E . 
Lijsten vun den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Mimlschuppij van Bouwkunst le Botterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

BEKENDMAKING. 

A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R KS W E T H O U D E R S V A N OU-

DKSHOMiN zijn v nemens op Donderdag 
den 9.1.'ii Juni 1881. des voormiddags ie 11 uur, 
Ier Itaadkuiuer vuu de gemeente. under nadere goed
keuring van Heeren Gedeputeerde Stalen van Zuii l-
l lol luud, aantebesteden: 

Het maken van een schoolgebouw voor 
184 kinderen , op een perceel grond, 
gelegen nabij de kom der gemeente, 
en het doen van eenige vernieuwin
gen en herstellingen aan de onder 
wijzerswoning en daarmede in ver
band staande werken. 

Bestek en teekening liggen ter inzage op de 
Itaadkuiuer eu zijn duur legen ƒ l . verkrijgbaar, 
alsmede ter Gemeentesecretarie te '/Midland en bij 
den Architect L . V A N D E N H O O N A A R D te Aléen-
hoek, waar levens inlichtingen zijn te bekomen. 

Op franco aanvragen uun den gemeente-secretaris, 
mei overmaking van ƒ 1 — , worden bestek eu tee
kening toegezonden. 

De aanwijzing zul plunis bobben op Donderdag 
deu 2. n Juni 1881. des voormiddags le 11 uur. 

De gezegelde mschrijvingsbiljellen, behoorlijk ge
sloten en door den inschrijver en de borgen geteekend, 
moeten worden ingezonden of ingelegerd Ier Raad
kamer van de gemeente, daags vóór de besteding, 
vnn 9—12 eu vuu 2 '» uur. 

Oudenhoorn, den 21 en Mei 1881. 
De Secretaris, De Burgemeester, 

L. DE B A A N , /". & DE J O M i l l . 

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 , CORRI
DORS, W A R A N D A ' S , enz., alsmede IIKKI.EEIIING 
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 ^ n t s t - l n i ) ! v a n M a w & V. 
v u u r N e d e r l a n d en d e s i e l f c K o l o n i ë n 

O r . J. OOR, 
Firma A X T . I J K W I L D , 

Srheenmakersharrt, .V". 112 en Jnfferstraat .V'. 'i0. 

R O T T E R D A M . 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Kiifriiaars van Zuilen- rn T a f i - l t a l l - a r u r v e n 

in RIJNI 'RUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, B K O l S S T r Z X , vnni'.VASTK STKENKS, K M -
Meua'chaccn \.zijde S6, H e t t e r d a a t . 

BALLAST. 
Zeer billijk te koo|> 

een nieuwe zware ijzeren dragueur, 
gesellikl visti ! l M . diepte. 

Te l. 'viagen bij DE J O N G H Jt C " . , le Uadewater. 

H. & J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d . 

B i c k e r s t r a a t 

L É O N D E S M E T 
G E N T ( B e l g i ë ) . 

Eeuige Kubrick \an het Vasteland, waar alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaanügd worden. 

M O N S T K I Ï S eu y\I>XSTEHKAAKTKX zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen morden gegurumlecrd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A. R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
hagenaars eu exploitanten vun H A R D S T E E N - eu vun K E U E N G R O E V E N . 

S p > o c i £ i l i t e i t 

VAN 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Archi tec ten, Landmete r s , 
Teekenaars , enz. 

Geè 'mai l l ee rd- i j ze ren PEILSCHALEN, 
RAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 
i i i ik111111 iiiiiI n i i i n r v ma 

ii m i i i i 11 UW 
Niiiiiiirl. Aspliall tan: 

VAL HE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

A M S T E R D A M 
Htlltrrn i l » . 3. 

liecoiiiiiiiiiiccrili' Aspliallwegfii en ililn Itorschvloereii. 
Werken in As|iliall-,Miisiiek voor Trnlloirs. Skalinu-llinks. MmiUloeren. Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Mafflizijiitloer (lansen, Veranda's, Brug- en 

liakiieilekkinïi'ii. Iteloii-h'iinileeringen, Mallen enz. en/., enz. 

Zindelijk. Vorlitumnil. thnloonlrlnj;baar. Geraaswrrrml. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen vnn Vloeren, Bedekkingen 
ui het Kantoor der fabriek, IVdtweg :t, Amsterdam 

gelieve men zich te adresseeren 
De Directeur, 

W. PATON "WALSH 

Algemeen Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

i n 
Z I I . V K K K X M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en l'iijsconi'alit /ijn te bevragen l)ij 

J. J. S A N D , Wijnhaven 7(1 Rott.-rdatn, alwaarook 
veiki'ijgliaai : Versrliillende siKiilen van g,.Hlkoo]ve 
TEGELS en TROTTOIRSTEENEN (ganre 
SatTegiteinines). 

II. IIOLSIItMlIt. le Arnhem. 
I*41M. X l l v e r r n . l l i ' i h i l l l r v o o r W a t e r -

| i»N-lii«t r n i i n ' i i i i ' i i . 
tHtn. M o o t f . t r o i t i l i > r « r l l i ' i ( I i n u v o o r W i l -

terpAM- t ' n ||oi'kiii«*i>t-liiMlriim«'iilen. 
\ W t s : HAItO- eu T l l E R M O M E T K K S , alle soorten 

van K I J K E R S , I t R I E E H A L A N S E N , enz. enz. 

l i i i U L U U U i i i u i i i i u n u i ü U U I I J ^ 

voor lirht en zwaar loopend werk , alsook voor hel 
smeeren van Stoomrvlinders bijzonder aau te lie-
veten. — In vaten van verschillende grootte 
ol iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Grlinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterda.n 

IU lit.KIÏI UKK RdUWKU.MIE. 
( ' o n s l m i - l i c i l e r o n i l c r d c e l e n v a n g e b o u w e n 

G . J . M O R R E . 
T e k s t e n Platen a l l . I Trajipenboek. 

P r i j s per vel druks S A , cents per plaat 3 0 cents. 
1:11 till** Iruekhaiididareu voorhanden en bij den 

l'i t ge ver JOH. I JKE.MA, 's-tlravenhage. 

Zestiende Jaargang. N°. 24. Zaterdag l l Juni 1881. 

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 bedraagt voor liet binnenland ƒ1.65 per 8 inaandeu ot 
wel bij voor u it be In li ztt gulden per jaar. Af/imtlrrlijke nonuuent bij voor-
ui t bestel li int 15 teut. 

Alle «tokken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien van 1-5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte eu 10 rent voor een bewijsnwinner. Advertentien voor het bui-
t.-ulurul 2") eent per regel. 

PIETER V A N DER KEMP. 

tietlrukt bij 0 . VV. van der Wiel Sc Cu, te Arnhem. 

Op den eersten van Zomermaand overleed le 
Nijmegen deoud-gemeente-arcliiteet P. van der Kemp; 
in den ouderdom van ruim 71 jaren wenl deze ver
dienstelijke en kundige man, die zich door eenvoud 
onderscheidde, aan zijne liefhebbende betrekkingen 
door den dood ontrukt. Met zij mis vergund een 
kort woon! aau zijne iiugedachtenis te wijtien. 

Pielcr van der Kemp, zoon vnn Piot er vnu tier 
Kemp en Maria Geertrajj Haaetnorat, werd den '28 
September 1809 te Delft golwren en in het laatst 
vnn Oetober I8"J^ iu In-t weeshuis nldaar iipgenn-
inen. Hij was toen reeds uls tiinmermaiisleerling 
werkzaam .-n bekwam den | Mei 18"2ii eene plaats 
in de Kundntie van de Vrouwe van Renswoinlr bin
nen Delft. Pe Dunm van Van der Kemp wordt duur 
nog steeds met eere genoemd, daar hij zich door 
gunst igen aanleg en werkzaamheid om lei-scheid de. 
Tot Septemlier I8*J8 wenl hei onderricht auu de 
schaafbank voortgezet en iu de maand < b i ober vun 
dat jaar vertrok Van der Kemp naar [len Haag, om 
aan de Teekenacademie aldaar in de bouwknnst 
Onder weien te worden. Nadut hij in 1820 eenige 
maanden naur Dellt wus teruggekceid om hel land-
meten te leomi en inden winter van '20 op .'tUden 
cursus op de Teekt-nucadeiuie te 's-Hage gevolgd bud. 
vertrok hij naar Hrussel, om onder leiding vun den 
heer Nuijs werkzaam te zijn. De onlusten, tlie iu 
bet jaar 1830 uitbraken, noodzaakten Van dei Kemp 
Hrussel te verlaten eu in September I83U keerde 
hij te Delft terug, om daar tot 1 Oetober 1831 te 

blijven. Die tijd werd goed besteed en ucht maan
den lang begaf de jeugdige bouwkundige zich dagelijks 
naar de hofstad, om van den nrchiteet Rodenburg 
les te ontvangen. Tot den laten Februari 1834 
hield Van der Kemp afwisselend te 's-Huge en te 
Delft verbluf eu hij onderscheidde zich uau de 'fee* 
keiiacademie in dit- mate, tint hem zesmaal de 
eereprijs wenl toegekend; ook de practische opleiding 
wenl niet vergeten, getuige het examen als land-
mataffa «loor hem in 1832 afgelegd. 

Op genoemden laten Februari 1884 vertrok 
Van der Kemp naar Rotterdam, om als om lor haas 
te liiiigeereu bij de heeren Roel, De Laat en Co. ; 
in die betrekking leidde hij de werkzaamheden voor 
de herstelling van tien vuurtoren te Ooedereede, en 
• It'll bouw van R. K. kerken, zoo te Leiden uls te 
Delft. Zoodra deze werken afgeloopen waren, moest 
hij naar eene andere betrekking omzien en deze deed 
zich spoedig op, daar hem de aanleg van een scheeps-
liuiiiierwerl le Sihieduin weid opgedragen. 

De wijze, waarop Van der Kemp ah ontlerbiuis vuor 
tie aanneiiiersliiiiia Hoef, De Laat en Co. was werk
zaam geweest, gaf aanleiding dat deze heeren hem op 
het einde van 1835 als deelgenoot in hunne zaak 
opnamen, in welke betrekking hein de uitvoering 
van R. K . kerken zoo te Leiden als te Tilburg weid 
toevertrouwd. Terwijl hij den Sden April 1830 op 
de meest eervolle wijze u i l de Fundatie te Delft 
ontslagtui wenl , vestigde hij sich in November vun 
dat jaar te Tilburg, om het Seminarie bij Haren te 
bouwen, waaraan ook het grootste deel van het 
volgende jaar gewerkt wenl. Te Tilburg zijnde, sol
liciteerde Van der Kemp naar de betrekking vuu 
stadsarchitect te Nijmegen, waartoe hij den 2"2 
Oetober 1837 met algemeene stemmen werd be
noemd. 

Het is in deze betrekking, tloor hem den '2t No
vember 1837 aanvaard, dat Vau der Kemp bet 
grootste deel van zijn leven heeft doorgcbnndit. 
Menigmaal wenl hij in de gelegenheid gestelij be
wijzen van zijne bekwaamheid te geven, en het doet 
ons leed daarbij te moeten vermelden, dat. zijne ver
diensten niet allijtl naar waaide geschut werden. 
Van der Kemp, tlie tien 2(J April 1848 iu het 
huwelijk t i ad , mocht zich iu het bezit van eene 
zorgvolle ga»Ie en vele kinderen verheugen, tlie zich 
beijvcnleu hein de zorgen des levens door huiselijk 
genoegen te verzachten. 

Omtrent zijn loopbaan als architect kan wonlen 
medegedeeld, dat hij in 1830 den schouwburg bouwde ; 
voor tte eischen die toentertijd gesteld werden, zoo
wel wat inrichting als bouwsom betreft, voldeed de 
schouwburg ten volle; uit het Algemeen Handels
blad van 18 October 1889 nemen wij de volgende 
zinsnede over, waaruit de beoonleeling van dien tijd 
duidelijk blijkt: 

» 0 p een gepaste wijze weid eeu welverdiende 
hulde toegebracht aau onzen stads-architect, den 
heer P, van der Kemp, naar wiens plan en teeke
ning en onder wiens opzicht het geheele geitouw 
was vervaardigd en die bij deze gelegenheid niet geest
drift werd toegejuicht, eene ouderscheiding, welke 
hij ten volle venJiendc.'' 

Iu hetzelfde jaar wenl de Sociëteit Rurgerlust door 
hem gebouwd en in het Algemeen Handelsblad Tan 
18 September 1830 vonden wij daaromtrent de vol
gende beoordeeliug: 

•De nieuwe sociëteit Rurgerlust, zoo smaakvol 
ingericht als aangenaam gelegen, verkondigt thans, 

nu tie beschutting sedert eenige dagen geheel is weg
genomen , op een lotleliJKe wijze, den goeden smaak 
en liet talent van deszelfs bouwmeester Vun der Kemp, 
tiaar zij een wezenlijk sieraad onzer slnd mag ge
noemd wonlen." 

In 1845 maakte Van der Kemp met eene Com
missie uit heemn Regenten van het Oud Hurgereii-
Gasthuil te Nijmegen eene reis door Helgie, met het 
doel om daartelnnde eenige gebouwen op te ne
men en daarnaar het gaatbuii te verbouwen. Het 
ligt niet op onzen weg de velschillende gebouwen 
op te noemen , tlie tc Nijmegen naar «lo plans van 
den wuardigen overledene gebouwd zijn. daar het 
uit den nart) zijner betrekking volgde, dat menig 
werk door hem werd totstand gebracht: wij noe
men ouder andere het rivierbad en tie hoogere bur
gerschool. Vooral op het gebied vuu den kerkbouw 
maakte Van der Kemp zich verdienstelijk ; iu 1840 
werd zijn ontwerp voor dc uitgeschreven prijsvraag 
tot inrichting der St.-Eusebiuskerk te Arnhem l>e-
krooiid en de uitvoering had naur zijn ontwerp plaals. 
In het jaar 185(3 liehnnldc hij eene dergelijke over
winning te Rhenen voor het door hem ingezonden 
antwoord op tie prijsvraag voor het ameublement der 
kerk, waarna kerkvoogden aan Van der Kemp het 
iu orde brengen der bescheiden voor de aanbesteding 
opdroegen. In 1850 weid aan zijn antwoord op do 
prijsvraag, door kerkvoogden te Vlaai-dingen uitge
schreven, als het meest doelmatige plan van ver-
bouwiug tier kerk de prijs toegekend. 

Ook op ander gebied dan dat van de burgerlijke 
bouwkunst wenl van tie bekwaamheden van Van 
der Kemp partij getrokken: tb; Hooge Raad der Ne
derlanden benoemde hem tien 0 Mei 1845 als exjiert 
in de zaak tusschen tien aannemer Vuu Berkum eu 
de erfgenamen van Z. M . Koning Willem I betref-
fende de kerk te Apeldoorn. In hetzelfde jaar onder
nam hij met de heeren Eijnje en Koek eene reis 
naai1 Hongarije tot onderzoek der plans tot vereeniging 
van den Donau met tie Theiss van Pesth af tot 
Szcgedin, eu in IHOI wenl hem met de heeren Baron 
vau Zuijlen vuu Nijevelt en A. van Dualei:, leden 
der Oeilepuleerdo Staten vau Gelderland, de com
missie opgedragen om de --li.nl.• op te nemen , in 
tie Hoiiiiuelerwanni en in Maas-en-Waal door tien 

watersnood veroonaakt, waartoe 00 tlorjien in t i 
gemeenten bezocht werden 'lok in 1874 wenl Van 
der Kemp door tien Minister vun Financiën benoemd 
als lit! vau tie Commissie voor de herziening van de 
belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. 

Op het gebied vau het onderwijs maakte de af
gestorvene zich venlienstelijk in de betrekking van 
ouderwijzer voor het ivebtlijnig en bouwkundig tee* 
kenen aau tie Hoogere Burgerschool, waartoe hij iu 
1805 benoemd werd. Aan tie Kurgoi-avondschool 
werd eeu medaille met een fraai diploma toegezonden 
door bet Hoofdbestuur van de Vereeniging tot He-
vorderiug van Fahrieks- en l landwerksnijverheid en 
/niks uls erkenning voor de wijze, waarop tleze ach ooi 
bad deelgenomen aan de in 1800 te Amsterdam 
gehouden Iiileriiationule Tentoonstelling van voor* 
wer]ieri voor de huishouding en hel bedrijf vun tien 
handwerksman. Hij tie plechtige uitreiking van tleze 
medaille door deu Burgemeester Mr. I'. F . Hijleveld 
werd tien leeruur in het rechtlijnig teekenen, den 
heer Van der Kemp, dankgezegd voor de bijzondere 
zorg , aan hel onderwijs besteed , waaraan de genoten 
onderscheiding moest worden toegeschreven, eu bij 
deze gelegenheid weid hem als blijk van tevreden
heid een kostbare gouden [lotloodpen overhandigd. 

Vóór euiige jaren schreef het Gemeentebestuur van 
Nijmegen eeue prijsvraag uit voor de verbetering van 
de inrichting vun tie gierbrug en het was het ont
werp vuu den kuiidigen Vuu der Kemp, waaraan 
de eerste prijs wenl toegekend. Da aangegeven mid
delen wenlen tot groote bevreemding niet toegepast 
eu men volgde eene andere inrichting, die spoedig 
als geheel doelloos wenl ufgckeunl, en tengevolge 
waarvan een-sloonunuchine als doode last steeds heen-
en-weer over de Waal wonlt gesleept. 

Van der Kemp was steeds bereid om mede tc 
werken, waar het de belangen van het algemeen 
p>ld; in den winter van 1844—45 zien wij zijn 
naam ouder do oprichters van de Vereeniging tot 
het verschuilen van arbeid aan urmen te Nijmegen; 
door hel Gemeentebestuur went hem voor de vele 
bemoeiingen te dien opzichte openlijk lof toegczwiuiid. 

Uit de bovenstaande mededeeling omtrent de gier
brug blijkt. tlat de vele verdiensten van Van der 
Kemp Diet altijd naar waarde geschut wenlen, en 
dit doet onaangenaam uan, daar tie man steeds 
met Ijver en nauwgezetheid de hem toevertrouwde 
belangen behartigde. Hij leefde voor zijne betrek
king en wus steeds op zijnen post; in 1853 had hij 
het ongeluk in tien dienst der gemeente het rechter
been te breken, tlat gelukkigerwijze geene nadeelige 
gevolgen had. 

De twee laatste jaren van zuji leven leed Van 
tier Kemp ami tie ziekte, tlie hem ten grave deed 
dalen; tengevolge daarvan wenl hfj buiten betrek
king gesteld en hem eeu wachtgeld verleend, totdat 
hij met den lsten Januari 1 8 8 1 , op zijn verzoek, een 

eervol ontslag bekwam en hem een pensioen van 
ruim zi"-lit.inl.-i .1 gulden werd toegekend. 

Aan het einde van dit korte levensltericht een 
woord van hulde anti den man, die de moeilijke bo-
irekkftfr van stads-architect gedurende meer dan veer
tig jïiivn inet nauwgezetheid vervulde en door zijne 
veelzijdige ontwikkeling op menig gebied hoogst ver
dienstelijk werkzaam was. Rij de teraardebestelling 
was de loge St.-Lodewijk in het Oosten bijna ge
heel vertegenwoordigd, om den afgestorvene de laatste 
eer te bewijzen, maar geen tier leden van het Da-
gelijksch bartoar uf van tien Gemeentenraad vertoonde 
zich ontler tie belangstellenden. die op tien dooden-
akker verzameld waren. Het blijve den arhterblij-
venden tot troost dat Van der Kemp het lot van 
velen deelt, wier verdiensten dikwerf eerst later on
partijdig beoordeeld en naur waarde geschat worden. 

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 Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield Don
derdag 0 Juni de algemeene jaarlijksche vergadering 
iu het lokaal Diligentia te *s-Gravenhuge. Zij wenl 
tloor een niet zeer aanzienlijk aantal leden bijge
woond. 

De notulen der buitengewone vergadering van 7 
Mei j l . waren gedrukt uan de leden verzonden. Nie
mand verlangde dau rover hel woord te voeren en 
zij wenlen mils.beu goedgekeurd. 

Wederom waren eenig" geschenken ontvangen. 
Mede waren aan de leden gedrukt toegezonden: het 

algemeen verslag der werkzaamheden over het In-
stitiiutsjaai 1880—1881 , alsmede het verslag van 
den penningmeester over liet afgeloopen tijdvak, met 
de rekening en verantwoording eu balans. Die stuk
ken gaven evenmin lot beraadslaging aanleiding. 

De president .1. P. de Bordes deelde mede, dat bij 
deu Raad van Restuur een schrijven was ingekomen 
van het Bestuur der afdeeling Nederlan Isch-In.lié. 
strekkende ten geleide van eene door negentien leden 
in Indie onderteek ende voordracht om bet gewoon 
lid F. s" Jacob, nieuw opgetreden Gouverneur-Gene
raal vun NederlnmWh-Indié , tot honorair lid te be-
noeniTn. nn bracht tlit voortitel in stemming, tint met 
meerderheid vau stemmen wenl aangenomen, 

Hierop vestigde de president de aandacht Op de 
umstaiidigheid, tlat de vijfjarige ('ourud'spremie. 
bestemd voor het gewoon of buitengewoon lid van 
het Instituut, dat gedurende dal tijdsverloop van vijf 
jaren tie beste verhandeling, memorie ot ander ge
schrift in de werken van het Instituut zal hebben 
gelevenl of de nuttigste vinding in het vak van den 
ingenieur zal hebben medegedeeld, thans voor de 
tweede maal moest worden toegekend, eu deelde 
mede, dat die premie met algemeene stemmen'loot-
den Raatl \an Bestuur wus toegewezen aan het ge
woon lid D. A . \ \ iltop Kuning, wegens het door hem 
met gelukkig gevolg totstand gebrachte oprichten 
en op tie [duals stellen van den gekantelden pijler IV 
in ile Willemsbrug over de Nieuwe Maas te Rot
terdam in tie jaren 1875 en 1876. 

Vervolgens bracht de president in berinnering, 
dat het heden juist honderd jaren is gel.>dcn, dat 
de groote George Stephenson , de vuiler der spoor
wegen , nabij Newcastle tui Tyne wenl geboren en 
verleende voorts het woord aan den secretaris, het 
gewoon lid J . Tideuian. die in korte trekken tie 
verdiensten van Stephenson op velerlei gebied en 
voorn! op dut der s| rwegen schetste. 

Van de afdeeling Neilerlandsch-Iiidio was ontvan
gen het verslag der werkzaam heden over het Insti-
Itiutsjuar, loopende van I April 1880 tot 1 Apr i l 
1 8 8 1 . benevens tie rekening en verantwoording vun 
den penningmeester en balans van den staat der lus
ten eu baten op 1 Apri l 1881. 

Voorbviug werd gedaan vuu een brief van het litl 
P, J. II. Huvward, strekkende ten geleide van een 
register van stiiindmelingeii op tie eilanden Ameland 
eu Schiermonnikoog, dut, gelijk meer dergelijke re-
gisiei-s, bij het Instituut berustende, bestemd isom 
jaarlijks te wonlen bijgehouden. 

Van den hoofdingenieur van den waterstaat in 
liet Ode district waren de gewone waarnemingen aan 
Den Helder ontvangen, loopende over «Ie maanden 
Maart en Apri l 1881 en opgemaakt door het lid W. 
Pb. de Kruij i r Die tabellen zullen als bijlagen tot 
de Soluien worden openbaar gemankt. 

Ter tafel was gelegd een afdruk van een adres vun 
tie llandels-Socieleit te Utrecht ann de Tweede Ka
mer der Slalen-Oeneraal betrelTende het ontwerp 
van wet tot aanleg vnn een kanaal ter verbinding 
vau Amstenlam met de Merwede 

Het woord werd verleend aan het litl Mr. C. M i -
ranilollc, tlie hel een cn ander mededeelde over eene 
door hem gedane uitvinding, bestaande in het creo-
sotoeren van palen over een willekeurig gedeelte dei-
lengte. Dit- mededeeling gaf tol eene vrij uitvoerige 
discussie aanleiding. 

Nadat de gewone pauze was gehouden, wenl aan 
het lid R. O. van Manen het woord gegeven, tlie 
een.' breedvoerige voordracht, hield over bet berekenen 
der coördinaten van tie gefrianguleerde punten voor tie 
topografische en de rivierkaarten. 

Nog breedvoeriger werd daarna door het lid C. M . 
Schols over hetzelfde onderwerp het. woord gevoerd. 

Nadut een naiitnl nieuwe leden was aangenomen, 
moest wonlen overgegaan tot de benoeming van drie 
leden van den Raad van Bestuur, ter vervanging 
van tie aftredende raadsleden P- de Bordes, H . S. I. 
Rose en W. II. Iliibrecht, die ingevolge de bepa
lingen vun het reglement als zoodanig niet herkies* 
buur waren, Met twee stemmingen werden tot leden 
vau den Ruud vun Bestuur benoemd de gewone leden 
Dr. E F . vnu Dissel, J . F. W. Conrad en Dr. J . 
Bosscha. 

Nudiil de secretaris inrdedcelhig had gedaan van 
de namen der buitengewone leden, die met het eind 
van liet Institnntsjaar als gewone laden werdenover-
ge-ihreven en een aantal nieuwe candidaten voor 
bei tklmaatschap waren voorgesteld, sloot de presi
dent de vergadering. 

Wegens het vergevorderde uur moest het voor
genomen bezoek aan de moubeltiibriek van de Gebr. 
Horrix, te 's-Gravenhage, achterwege blijven. 

T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

In hot laatst der vorige eeuw, onder het be
wind der Fransche Republiek, wat het tie Manpiis 
d 'Avéze, van wien tie eerste idee uitging tot het hou
den van eeue tiijverlieiils-lenloonstelling , met het doel 
om de Gobelins-fnbrieken (fabrieken van Fransche 
behangsel tapijten met ingewerkte figuren) uit haar 
gedrukten toestand, tengevolge der omstandigheden 
vau dien l i j d , op te heffen, nnn dien tak van nij
verheid, tloor nieuwe bronnen van afzet, nieuw leven 
te schenken en zijn bloei te bevorderen. 

Het denkbeeld van d'Avèze kwam echter, door 
de verbanning vun deu adel uit Parijs, niet aanstonds 
tot uitvoering; eerst in 1708 , 1801 en 1806, on
tler Napoleons regeering, kwamen de eerste nijver-
heids-t en toon stel lingen totstand , terwijl Napoleon 
allereerst het denkbeeld opperde om de bestemde 
bekroiiingsprijzen door een jury te doen verdeelen. 
Airtoen was tie weg aangewezen , waardoor dan ook in 
1819, 1823 , 1827, 1 8 3 4 , 1830, 1844 en 1840 
een reeks vnn Fransche tentoonstellingen volgden. 

Nadat de wereld-vrede was hersteld, ontston
den ook iu Duitschland industrie- tentoonstellingen, 
o. u . : voor Beijeren te München in 1818 ; voorSak-
sen te Dresden in 1824 , en voor Pruisen te Berlijn 
in 1827. Aau deze sloten zich aan dc tentoonstel
lingen VOOT industrie van het Tolverbond in Duitsch
land (tb- eerste volgde in 1842 te kfainti), welke 
niet weinig bijdroegen om de nfzonderlijke Bonds
staten nauwer met elkander te verbinden. Vergeten 
wij -l.i.o inj niet die te Berlijn iu 1844, tlie door 
3000 inzenders werd verlegenwooidigd en een mach
tigen invloed uitoefende op de verbetering van den 
stand der arbeidende klassen. 

Ook andere naburige landen volgden dat voorbeeld. 
Polen had reeds in 1818 eene tentoonstelling te 
Warschau. Rusland in 1888 te Moskuil, Oostenrijk 
in IS'28 te Praag en Spanje volgde in 1841 te 
Madrid. Engeland daarentegen talmde zeer lang. 
Toen hel echter zag, dat de/e tentoonstellingen de 
industrie der betrekken Staten omhoog voerden en 
zijn vanouds bestaand industrieel overwicht afbreuk 
dreigden te doen, ontstond in 1843 tie Anti-Cornlaw-
lengue-tentoonstelling, ten deele ook om aan het 
Buitenland te loonen, dal de Engelsche industrie 
nog steeds den concurrentie van het vasteland het 
hoofd kon bieden. De resultaten der tentoonstellin
gen vau Manchester en Londen, in 1843 en 1845, 
waren dan ook inderdaad zeer gunstig, en voortdu
rend groeide het algemeen belang in deze tentoon
stellingen aan, waardoor al spoedig die in 1847 
en 1849 volgden. 

Door de ongemeeiie geschiktheid voor handel en 
nijverheid, ge)Kianl aan fierheid op eigen kracht, 
van het Engelsche volk en op initiatief van Prins 
Albert , ontstond de eerste wereld-ten toonstel ling in 
bet Kristallen Paleis — dat door Pax ton vnn ijzer en 
glas, als ons Paleis voor Volksvlijt, werd gebouwd— 
te Londen in 1 8 5 1 , imder beschermheerschap van 
dien Prins. Bijna alle beschaafde landen stelden 
daarin belang, zoodat het getal Msenders tot 16000 
klom, waarbij Gi-oot-Britlanje zonder twyfel een 
belangrijk overwicht gaf. Het getal bezoekers over
trof verre de verwachting. 

Nadat in 1850 het Tolverbond te Leipzig eene 
algemeene Duitsche- en in datzelfde jaar ook Italië 
eene tentoonstelling te Florence totstandbiacht, 
volgde Noord-Amerika in 1853—1854, welke laat
ste , niettegenstaande tie 7000 inzenders, geen be
langrijk resultaat had, Duareiilcgeii was de alge
meene Duitsche Iiidilstrie*teutoonslelling tc Mum-hen 
(1854, niet (588 inzenders) van groot belang. 

De van Staatswege geopende wereld-tentoonstelling 
iu 1855 te Parijs overtrof echter al tie voorgaande 
in grootschheid en luister. Deze telde meer dun 20000 
inzenders , en tei wijl le Londen inzonderheid de ten-
toongestelde voorwerpen, met betrekking tol hunne 
nuttige eu doelmatige aanwending, op den voorgrond 
traden , bood Parijs niet alleen in rijke mate een 
overzicht van die voorwerpen, maar verspreidde te-
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ven» eene ongekende weelde. Ook de Zwitsersche 
tentoonstelling in 1857 te Bern verdient, met be
trekking tot de ontwikkeling van nijverheid, ver
melding, en de van de Italiaansche Regeering uit
gaande en in 1861 te Florence totstandgebrachte 
Industrie-ten toonstel ling was zeer bevorderlijk voor de 
industrieele ontwikkeling van den nieuw-ontluiken-
dan Staat. 

De Parijsche tentoonstelling van '55 had dc wereld 
in verrukking gebracht en den naijver der beschaafde 
volken in hooge mate opgewekt P i t getuigde aller
eerst het Engelsche volk door zijne tweede wereld
tentoonstelling, die in 1862 in Kensington te Lon
den verrees, waar het aantal inzenders, boven dut 
te Parijs, 25000 en dat der bezoekers 6 millioen 
bedroeg. Slechts 5 jaren later was het weder Frank
rijk , dat insgelijks zijne tweede wereld-tentoonstel
l ing te Parijs, in het bekende reusachtige gebouw op 
het Champ-de-Mars, opende, om ten opzichte van do 
voorgaande den palm der overwinning te behalen. 
Het getal insender* bedroeg daar zelfs 40000 en 
dat der bezoekers niet minder dan 15 millioen. 

N a deze tentoonstellingen volgden de eeue al 
spoediger na de andere. Wanneer wij een blik slaan 
op de schitterende wereld-tentoonstelling in 1873 
te Weenen, die in 1876 te Philadelphia, die in 
1878 te Parijs en de laatste in Aust ra l ië , alsmede 
op de talrijke Internationale-, Nationale-, Provinciale-, 
Lokale* en Permanente tentoonstellingen van de laat
ste tien jaren, die als paddestoelen uit den grond 
verrezen, — dan moeten wij erkennen, dat elke tak 
van nijverheid en van kunst met eleetrische snulheid 
is vooruitgegaan , en de menschheid reeds tot een 
hoogen trap van ontwikkeling is opgeklommen. 

Wij zien in deze tentoonstellingen een sterken 
prikkel om den wedijver der nij veie volken aan te 
vuren, de middelen om door degelijke, doelmatige 
en sierlijke voortbrengselen den meest mogelijken roem 
te behalen, en eene leerschool op industrieel gebied. 

Aangezien door de wereld-tentoonstellingen alle 
natiën tot den strijd der mededinging worden uit
genoodigd, om de beste voortbrengselen van nijver
heid en kunst tc doen aanschouwen, ontstaan daar
door de brandpunten, waar alle volkeren te zamen 
komen, om aan den edelen wedstrijd deel te nemen. 
Daardoor ontstaat als 't ware eene verbroedering der 
volken onderling, die wederkeerig elkander leeren 
kennen en waaideeren. 

Die onderlinge kennismaking leidt er natuurlijk 
toe, dat de fabrikanten en kooplieden alle mogelijke 
inlichtingen en ophelderingen, omtrent vragen des 
tijds, opdoen, zoowel wat betreft de beste kanalen 
voor afzet hunner producten als de eischen, die 
daaraan gesteld zijn. Zij verkrijgen de noodige aan
wijzingen, wat hunne afnemers, omtrent v o r m , 
geraak, prijs en verdere conditiën, verlangen, en 
winnen door hun helderen blik aan zelfvertrouwen, 
ten opzichte hunner nieuwe vruchtbare ideeën. 

Waar het vrijhandels-systeem zegenrijk heelt ge
werkt , daar hebben de wereld- en internationale 
tentoonstellingen veel daartoe bijgedragen, en waar 
een streven naar volmaking en practische aanwen
duig wordt gezien, daar kan elk land, met eigen 
bijzondere voordeelen, aan vreemde concurrentie het 
hoofd bieden. 

Door dergelijke tentoonstellingen is bovenal ook al
gemeen de overtuiging verbreid, dat de industrie over 
den ganschen aardbol zich op eene reusachtige ont
wikkeling kan beroemen. 

Wanneer wij ons oog hebben vermoeid door het 
aanschouwen van al de pracht en luister, die ene 
wereld tentoonstelling ons te aanschouwen gaf, — 
wanneer onze geest daardoor aangedaan, behoefte 
gevoelt aan reactie, aan een terugkeer ïn engcreu 
k r i n g , — wanneer de industrie van andere volkeren 
en eene meerdere ontwikkeling van deze, onzen na
ijver heeft opgewekt, en wanneer wij voldaan zijn 
met hetgeen wij gezien, ondervonden en geloeid 
hebben, dan slaan wij onwillekeurig, meer dan ooit, 
een ernstigen blik op de nijverheid van ons eigen 
land, dat wi j , als ons vaderland, boven elk ander, 
steeds liefhebben. 

En zoo keeren wi j , als van nature, terug tot 
de oorspronkelijke idee eener tentoonstelling, als die 
by den aanvang dezer eeuw — tot de tentoonstelling 
i n eigen kring — omdat het land daarmede een ge
trouw en volkomen beeld geeft van zijne industrieele 
bedrijvigheid. 

Door den engeren kring eener nationale of kleinere 
tentoonstelling, met haar evenredig grodere ruimte 
dan eene wereld tentoonstelling, staan de groote be
zwaren van veideeling der verschillende producten, 
die bij de laatste van overwegenden aard z i jn , niet 
xoo in den weg. 

Bij eene industrie-ten toonstelling komt de kleine 
industrie van het land in aanmerking, terwijl daar
entegen bij eene wereld-tentoonstel ling alles, wat 
niet door nieuwheid , oorspronkelijkheid, vindingrijk
heid , schoonheid of om de eene of andere reden de 
algemeene aandacht tot zich trekt, op den achter
grond geraakt. 

Heeft men eene nationale- of vak-tentoonstelling, 
dan wordt veelal van elk voorwerp in 't bijzonder 
zijne diensten erkend en daaraan, hoe nederig het 
sich ook voordoet, in meerdere of mindere mate, 
naar gelang het door een vakman of leek beschouwd 
wordt, belangstelling geschonken. Op eene wereld
tentoonstelling en ook op eene algemeene internatio
nale, daarentegen, worden diezelfde voorwerpen, hoe
wel sierlijk opgepoetst en in zondagsgewaad, door 
het meerendeel. althans door de leeken, niet opge
merkt ; want de bezoeker heeft maar twee oogen en 
diende daar wel oogen rondom in het hoofd te heb
ben, wil hij alles, in den waren zin des woords, van 
nabij beschouwen, 't Zijn rariteiten, kostbare, reus
achtige voorwerjien, als eeu monsterkanon van Krupp, 
en andere dergelijke iu 't oog vallende zaken, die op 
den voorgrond treden en over het oogenschijnlijk 
minder belangrijke prcdomineereit. Vandaar dat 
hoogst gewichtige luül'Werpan slachtl een enkelen 
zijdelingschefi blik van den bezoeker ontvangen, door 
velen geene beschouwing waardig geacht of wel een
voudig onopgemerkt blijven. Voorts znl niemand 
ontkennen, dat daarbij de reclame een groote rol 

speelt en alsdan bekroningen tot misverstand, soo 
niet tot misleiding, aanleiding kunnen geven. 

Eene tentoonstelling, waar de luxe alles beheerscht, 
streeft haar doel voorbij, en wordt een schouwspel 
van rijkdom cn pracht, waar de voorwerpen als por
selein te pronk staan, doch niet als aardewerk 
dienst doen, en komt eindelijk in discrediel. 

Bij eene kleinere tentoonstelling kan elk voorwerp 
in ' t bijzonder aan een strengere critiek onderwor
pen worden, en voor enkele takken van nijverheid, 
waar dit mogelijk is , eervolle vermeldingen , zooniet 
medailles van verdiensten aan de ontwerpers of ver
vaardigers of wel arbeiders, die zich door eene uit
stekende individueele ontwikkeling of werkzaamheid 
kenmerken , verleend wonlen , opdat, waar het voor 
den industrieel regent, het voor zijne ondergeschik
ten , die toch mede de haver verdienen, droppelt. 

Voegen wij eindelijk daaraan toe de tentoonstel
lingen voor kunst-industrie en voor afzonderlijke 
takken van kunst of nijverheid, als: die voor schil
derijen, die voor voorwerpen tot deu landbouw, 
de visscherij, het onderwijs, enz., in heirekking 
staande; alsmede de periodieke, verbonden aan kunst
academiën en in 't algemeen aau inrichtingen van 
onderwijs, dan zal de ontwikkeling van nijverheid 
en kunst, van elk land in 'thijzonder, beter kunnen 
worden beoordeeld , waanloor de staatsman voldoende 
instaat gesteld wordt dienaangaande de belangen in 
zijn land, op de beste en doeltrcllendste wijze, te 
behartigen en te steunen. 

Om bovengenoemde redenen wordt door tentoon
stellingen van aiet te grooten omvang, als hiervoren 
bedoeld, voor elk land in 't bijzonder, wezenlijk nut 
verkregen en het doel bereikt, wat met eene ten
toonstelling wunli beoogd. 

Wanneer ten slotte het aantal tentoonstellingen, 
in dien z in , den maati i f van genoemde ontwikke
ling aangeeft, dan mag het gewis als een verblijdend 
teeken worden beschouwd, indien wij kunnen wijzen 
op een 3'2tal belangrijke tentoonstellingen, welke nog 
dit jaar in Europa zullen gehouden worden: namelijk : 

Altona. Intern, tent. van kracht- en arbeidsma-
chines voor de kléine industrie, Augustus. 

Arnhem. Tentoonstelling van den Nederlandscben 
Scbildersbood. 

Breslau. Silezische tent. voor fabrieks- en hand-
werksnijverheid, 15 Mei—30 September. 

Brussel. Intern, tent. voor kunst en kunst-indus
trie, 1 Juni—30 O c t 

Carlsruhe. Tent. voor idem, A u g . en Sept. 
Chaux-de-Fonds (Zwitserland). Tent. van uur

werken en werktuigen daarop betrekking hebbende, 
1— 31 Juli . 

Cleve. Internationale tentoonstelling met betrek
king tot de jacht, 12 Juni—1 Oetober. 

Coburg (voor het hertogdom Coburg). Tentoon
stelling voor fabrieks- en hand werksny verheid. 

Eger (Bohème). Nij verheidsten toonstelling, ook 
iu 't bijzonder wat den landbouw betreft, 31 Juli 
—31 Augustus. 

Frankfort a/M, Tentoonstelling van voorwerpen 
waarvoor octrooi of monsterbescherining is verleend, 
verbonden met tentoonstellingen voor: toestellen tot 
baden in betrekking staande, tuinbouw, historische 
kunst- en plaatselijke industrie, 1 Me i—30 September. 

Idem. Internationale tentoonstelling voor leder, 
lederwaren, verfstoffen en bontwerken, 1 Mei—30 
September. 

Halle a. d. Saaie. Tentoonstelling voor fabrieks-
en handwerk-nijverheid, 15 Mei—1 October. 

Hannover. Tentoonstelling van kleine machines, 
werktuigen en materialen voor smeden, 27—30 Mei. 

Hermannstadt (Siebenbiirgen). Nijverheidsteutoon-
stelling. 

Kesmark (Hongarije). Tentoonstelling voor lijn
waad, Juni. 

Kolin (Bohème). Industrie- en landbouwtentoon
stelling, Juni. 

Krems a. d. Donau. Tentoonstelling voor land
bouw en bosch wezen en tentoonstelling van brand -
blusch middelen , 7—11 September. 

L inz (Oostenrijk). Industrie- en landbouwtentoon
stelling 4—8 September. 

Londen (kristallen paleis;. Internationale tentoon
stelling van wol en voortbrengselen der aanverwante 
industrie. 

Idem. Internationale tentoonstelling van voedings
middelen, 31 Oetober—12 November. 

Lucern (Zwitserland). Landbouwtentoonstelling, 
2 — 11 Oetober. 

Moskou. Nationale tentoonstelling van voorwerpen 
tot den landbouw, tot de fabrieksnijverheid, tot de 
kunst en tot het onderwijs in betrekking staande, 
1 (13) Mei—1 (13) Oetober. 

Parijs. Internationale tentoonstelling voor electri
citeit , 1 Augustus—15 November. 

Rotterdam. Permanente industrie-tentoonstelling, 
geopend 19 Februari. 

Salzburg. Permanente kunstindustrie-tentoonstel
ling , geopend 1 Mei . 

Stokholm. Algemeene Skandinavische industrie
tentoonstelling. 

otuttgart. Wiirtembergsche tentoonstelling van 
landbouwnijverheid. Mei—Oetober. 

Venetië. Internationale geograOsche-tentoonstel-
ling , 1 — 3 0 September. 

Weimar. Permanente tent^onstellirg voor kunst
en kunstnijverheid. 

Idem. Tentoonstelling van meubelen , 1 M e i — 
15 Juni. 

Idem. Internationale tentoonstelling van aarde
werk , begin 1 Mei. 

Idem. Tentoonstelling van voorwerpen door leer
lingen vervaardigd, 15—30 September. 

D . T. R. 
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Amstel-llótelmaatschappij 5 pCt. 
Koninklijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij 

te Amstenlam 5 pCt. 
Amsterdamsche Rynstoombootmaatschappij 5 pCt. 
Nederlandsch-Westfaalsche Spoorwegmaatschappij 

over het tweede halfjaar 2 pCt. 

Aankonilifïinjcen van Unbrstedinjzfn. 
11 . . . . i i d l a Juni. 

slikgat (onder Zcvcnltergen), le IU men, door liet ge
meentebestuur van Terbeyden, bij Joh. Kavelaars: het 
bijbouwen van een nieuw woonhuis voor den hoofdonder
wijzer te Slikgat. 

tniaterdam, te 11 uren. door den architect ,1, van 
i Luoij, iu bet café Da Pool! bel lioiiwi'ii van .'1 villa's te 
I Hilversum, in de Schoenmakers.;!an Op den hoeft van hel 
| 's-OraveLiiidsehe-eind. 

'•-Hage, te H ' / i uren, door het ministerie van water-
i staat van... aau bet gebouw van liet pniv. bostO»! liet 
I veranderen van 2 gedeelten grintweg iu straatweg in deu 
| weg van Delft naar Maassluis onder Maasland: bet ver-
I anderen uls tonn van een gedeelte iu deu weg door bet 

Westland onder Loosduincti, en bet verbreeden van een 
gedeelte der klinker best rating van den Rijksweg tusschen 
s-Hage afl de Hoornbrug. Raming ƒ18 ,700. 

tmaterdam, te i - ' aren, door burg. eu woth.: de 
levering van ongev. 195 tons balk- en schampijzer voor 
de brug over de verlengde Leidschegracht. 

Haarlem, le 12 uren, door den architect A. van der 
Steur Jr.. in bel café Gebr. Hriiikmann: bet makeu vau 
een wiHiiihuis htiiten de voormalige Nicuwpoort, aau den 
Scbooterweg. 

Heerenveen, te K uren, bij W. J. van der Duim. aan 
de 1'nk: het afbreken en wedemplmuwen van aan loge
ment an schuur te Terbands terse hans. 

Dinsdag, 14 Juni. 
Hl her-urn . te 12 uren. door bet getiii-en tebest.: bet 

verbouwen vnu bet gemeentehuis, lid. bij den gemeente-
architect J. Rietbergen. Aauw. 18 Juni. te 12 uren. 

Baardn ijk, te 12 uren, door liet Iiestuur van bet 
waterschap Bmiieii-ou-Duitcupnl.lcr. bij X. L. DatberSi 
bet ophoogen der uardohaun en het met klinkers bestraten 
van een gi-dcelte der Akkcrsteeg. 

Leeuwarden , te 1 uur, door bet ministerie van wa
terstaat enz., aan liet gebouw vau hetpmv. bestuurt bet 
onderhouden der rijzen beslag- en steenoever werken en 
van de directie- en arbeiderswoning op Ameland. Raming 

J 13,420. 
Utrecht, te 2 ureu. door de maatschappij tot expl. vau 

Staatss|>oorwegeii. aan h.-t cent raai bureau : liet uitvoeren 
van vernieuwingen en herstel lingen aan rein ming werken, 
dukdalven eu dekken van bruggen, gelegen in den spoor
weg Breda—Rotterdam. Iul. bij den sectieingenieur te 
Rotterdam. 

Vt ar ti-.» i'M . le 4 uren. in De Pauw: bet opbouwen 
der afgebrande woning «Het Sikkink" onder Warn-veld, 
VOOT T. Rneterdiiik. Aanw, i:i Juni, te 1(1 uren. 

Breda, te 8 uren, door den architect J. A. Onnes, bij 
P. de Vries: liet Imuwen van 6 woonhuiten Op een perc, 
in de Sluisstraat, aldaar. 

Rotterdam. iu liet Timmerhuis: de levering van 
090.000 vlakke Waalklinkers. 

tieea, bij notaris Mr. Liebert: eenige bei-stel lingen en 
vernieuwingen aan de gebuuwen op de hofstede, in bet 
Rietveld onder Oveziuid, bewoond door L. Boonman. 

Weenadag, IB Juni. 
'a-Hage. te 11 uren. door bet ministerie van waterst. 

enz.: de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
rivierwerken op den Geldersche-IJse), met bet éénjarig 
onderhoud, in 3 peic. Raming resp.: ƒ 17.185, /'15.470 
ƒ29.380. 

Twellee, te 11 uren. door bet gemeentebestuur: de 
levering van 54 scho.ilbanken. 

Alkmaar, tc 12 ureu, door bet gemeentebest.: het 
maken van gehouwen en werken voor de gcmeeiitcroini-
ging aldaar. Raining ƒ 211,722. 

Koiierdam. te 1 uur. door burg. en wetb.: bet maken 
vau deu Ijoveidiouw der zeevischmurkt, lnl. aau het Tim
merhuis. 

\ brandt-, te 2 uren. by K. llongeiilloiit: bet verrichten 
vau eenige werken aan de molens der waterschappen 
Waardassacker. Ri-oekzndscliH-ii-Holendreclit, en Oost-
lijdsch, Hoog-en-Groenland, en de Roodemolen. 

Nijmegen , te 3 uren. aau bet kantoor der Spaarbank: 
bet bouwen van 12 dubbele arbeidei-swoniiigen. lui. bij 
den architect-ingenieur Bert Brouwer. Aanw. te 1 uur. 

Eist (tielderl.l. te 4 un-n, door burg. eu wetb.: het 
bouwen van een school voor gewoon lager onderwijs. Iul. 
bij den gemeentearchitect F. J. van den Heuvel. 

tacldermalaen, te 5 uien, in bet Rotel-Versteegeii. 
bet vernieuwen van liet schut laken in den Voet akker: 
Aanw. te 10 uren. 

Herten (Limb.), door het R. K. kerkbestuur: het af
breken der oude kerk. en bet metselen vun de fundeering, 
het trasraam en een gedeelte van den opstand. VOOT een 
aldaar te plaatsen nieuw kerkgetiouw. Aauw. te U uren. 

Danderdag, IH Juni. 
Breda, te 10 uren, voor 11 A. [I, van der Meer Jr., bij 

Wed. Sogers: het bouwen van een beereiihuis. Inl. bij 
A. J. Stal en P. vau de Erve, aldaar. 

'a-Hage, te 11 uren, iu de Normaal-schiet sch.-oh lo. 
het doen van herstellingen aan kuzernogelmnwen en be
stratingen. Raming ƒ10.250; 2o. het wijzigen der wasch-
inrichtingen bij de Oranjekazerne. Raming ,''2600, Wi
den te 's-Hage. Aanw. 11 Juni, te 11 uren. 

Arnhem, te 1 uur, ten kantore der gciuecutegasfu-
briek: het verrichten van herstellingen en vernieuwingen 
aan de beneden- eu liovenwoniiig in bet geitouw «de 
voormalige ijzergieterij", aan den Westervimrtscheii dijk. 

W Inschalen, te 5 uren, door de gemeentebesturen van 
Winschoten en Midwnida, ten gemeentehui ze : lo. liet leve
ren van 90,000 straatklinkers; 2o het heileggen van de 
keihestrating in de Engelschcstraat en liet maken vau 
klinkerrrjpen en afwutcriugsguten. 

Deirahaven , door deu architect M. M. Lourens Jz.: 
het bouwen van eeue villa aau den nieuwen weg van 
Delfshaven naar Rotterdam, naar de plans vau den aivhi
tect W. 11 Kam, te Amersfoort. Aauw. 13 Juni, te 11 ureu. 

Deirahaven, door de Rotter.!. Traiiiwegiuaatschappij. 
in bet Café Belvedère: het (jarig onderhoud der bestrating 
van den nieuwen Binnenweg tusschen Delfshaven P n Rot
terdam, lnl. bij N . ltiezevel.1 Hz., geunHuiteaivhitect te 
Delfshaven. 

Echten, door bet Iiestuur vau den Veenpolder van 
Echten: het (traven van verschillende perceelen onder-
groiidskanaal en bet buitenom verven van ul de polder-
eigendommen. 

Vrijdag, 17 Juni. 
Haringkarspel, tc 11 uren, door burg, en wetb.: 

het houwen van eene school en onderwuzerswoning te 
Kerkbuurt, lid. bij de architecten Vonk Jt llolwenla, te 
Winkel. Aanw. 13 Juni, te 11 uren. 

Wlllemaaard, te 11 uren, door de directie der marine: 
lo, leidekkers-, timmer- en londgioterswork boven het 
gebouw tot bewaring van kommuliowant enz.; So. de her
stelling van de sloe|M-ul«M>ds op 'H Kijks marinewerf aldaar. 

Arnhem, te 12 ureu, door bet uiinisterie van waterst. 
en/., aan het gebouw van het prov. bestuur: bet aan
leggen van eene stcciigloojiug tegen het buitcnbeloup van 
den rechterveervveg te Kuilenburg. Raming ƒ1600. 

".rliledum te 12 uren, leu raadhuize: lo. het ver
nieuwen van kaaimuren binnen de gemeente; 2o. bet 
maken van een kaaimuur van zuilenhazalt langs de Hooi-
kade; het verleggen van een gedeelte kaaimuur van zui-
leiibazalt nabij de Willemsbrug, en het opruimen van een 
onderwater aanwezigen muur. 

PoUhrork. te 12 uren, door het bestuur van het wa
terschap Polsbroek, in het raadhuis: lo. bet leveren eu 
stellen van 2 directwerkemie heveleentrifugaul-poiiipwrrk-
tuigen met stoomketels, euz.; 2o, de gebouwen VOO? de 
plaatsing van bovengenoemde werktuigen, schoorsteen, 
steenkolenbcrgplaatj. en verdere tot de stichting van bel 
stoomgemaal behoorende werken, benevens bet bouwen 
van eene woning voor den machinist. Inl. hij den architect 
J. Paul, te Zevenhuizen. 

Zaterdag , IM Juni. 
Breda, te 11 uren, in Het Hof van Holland: lo. liet 

vernieuwen van eene afsluiting tusschen het groot- eu 
het oud-klcinarsenaul. Raming ƒ 1000; 2o. het lierstclleii 
van het gebouw sDs Pelmolen. Raming /"4000: beiden 
te Breda. Aanw. 13 Juni, te 1'/! ureu. 

Wllhelmlnadarn, te 11 uren, in bet gemeentebui-.: 
de gewone onderhoudswerken van den cab polder Oost-
Beveland. 

Bedum, te 11 uren, iu het gemeentehuis: bet verbou
wen van de onderwijzerswouing te Noonlwolde. Aanw. 
16 Juni, te 9 uren. 

' Nekahlernm, te 11 uren, door den burgemeester van 
Barmdeel : eene belangrijke vertimmering van het ge-

i mei'titehuis en eeuige werkzaamheden aau de n|>eiihure 
1 -.-I I en aan liet l.anghuis te Sokshieriuu. Aanw. 10 

Juui, te 11 uren. 
. te 12 uren, door do directie der Amstord. 

Kanaalmaatschappij: de venlieping en bet onderhoud tot 
1 Juli '80 van het gedeelte van het Noordzeekanaal eu 
van de Noord zeehaven, gelegen tusschen de sluizen te 
IJmuiden au het diep iu zee. 

Dardrerht , te 12 uren, v.mr de Vier-Pol.Iers op het 
eiland Dordrecht, iu Konpha ml cl-en-Zoo vaart: lo. liet 
I HI uwen vau een inlaat- met eeu iiilwateringsluisje in de 
Westkade van den Nieuwe-Noordpolder; 2o. het verhoogen 
eu verzwaren van de West kade van dien polder: :t«. het 
aanbrengen vau eeu zand berm vooi den dijk van deu 
AIOVM-II- of Boveiipolder. in 3 jieiv. 

Hilversum . te 11 . uren, door den aivhitect I, Qos-
scfialk. in liet Hof van Holland : de bouw v.i >n villa. 
stal, koetshuis en tuinmanswoning op een terrein aan den 
weg naar 's-Uraveluiid, tegenover deu Ti'oui| ion berg. aid. 

II o rf «tonde , 'savonds K uren. bij den ad iu.-kerk voogd 
T. D. Feetistra: eenige vertuin neringen aau de pastorie. 
Aanw. 10 Juni. te « uren. 

Drlesum, door bel Iiestuur van bet waterschap Zwa-
gerinieden-eu-de-Trieiiieii: het maken van WjSfJM en 
w.i torlossingen in dit waterschap. Aanw. 15 Juni, te 
9 uren. 

Maandag, 19) Juni. 
'a-llage, te l l 1 ' , uren. door het .ministerie van water

staat enz., aan bet gebouw van het prov, bestuur: het 
Imuwen van eene woning VIM»- S sluisknechts hij de Koren-
brugsluis Ie (ioriiichem. Aanw, 15 Juui. Raming ƒ9300. 

'a-Hage, te 12 uren. door liet ministerie rankoloniën: 
de levering van stalen spoorstaven, wissels, iiimtstiikkeii, 
kruisingen, ijzeren dwarsliggers, eene draaischijf euz., ten 
dienste van liet marine-etablissement te Soerabaia. 

Uardrerht. te 12 uren, ter secretarie: lo. het makeu 
der gebouwen eu hijliehoon>nde werken, ten dienste van 
een stoomgemaal in liet westelijk deel vau den Stads| 
der. nabij Imrdrecht; 2o. het makeu eo • [mlderki 
3 perc., ter gezamenlijke lengte van ongev. 1372 ftL teu 
behoeve der nieuwe inpoldering, ten iinor.io.Kten van deu 
nieuwen Noonlpolder, nabij Dnnlivcht. Aanw. van beide 
15 Juni. te 10 uren. 

Lelden, te 12 uren. d.mr burg. eu weth.: het leveren 
eu leggen van ban 1st enen trottoirbanden op de Hooge-
woerd: So. bet leveren van eeu overhaalschouw. 

Amsterdam, te 1 uur, door liet ininist. van koloniën, 
in het gelmuw der Maatschappij Tot Nut vau 't Algemeen : 
de levering van verschillende beiioo.ligdbe.len. ui S3 
perceelen. 

•udcnbasrh , te 5 nren, door het f leem raaiIsc ba |is be
stuur van de Mark-en-I lintei, bij A. Vermeulen: lo. ver
nieuwingen en hei-stellingen aan de aarde- en rijswerkeu, 
de sluizen eu de gebouwen, met het éénjarig onderhoud: 

Ispal-

id.in idei i bet J el i : lO. . . i . ' - . - i 
werk. ter hoeveelheid van 12.835 M3;~4<>. het s< booniuaken 
der rivier, iu 4 j ierc. Iul. bij den waterbouw kundige K. 
A. II. van der Vaart, te Gastel. 

Middelburg , 'savonds 8 uren. ui de sociëteit De Ver
genoeging : het afbreken van het aan de sixiétcit behoo
rende gebouw »Üe Kerseboom" en in de plaats bouwen 
van eeue dubbele kegelbaan met 2 vertrekken. Aanw. 
14 Juni, Ie II uren. 

Dinsdag, 11 Juni. 
Dardrerht, te 11 uren. door deu architect II. W. Veth, 

in KonphuuiIcl-on-Zeevaart : bet bouwen van een kantoor 
met glaspakhuis, verzilver-en polyttlokalen, uau de Schrij-
verstraat en Kuipcrshuveii. 

Medembllk. te IS uren. op bet Koggenliuis: lo.eenig 
timmer- e n metselwerk aan de gebouwen, behoorende by 
het --tonmgeniual ..Ji.• Vier-Noonlerkoggi-n'; So. de levering 
vau s t een» ' 
riviergrint. 

de levering, m 2 peiv.. van 200 ,\|3 

Arnhem, te 1 uur. door den burgemeester : het ma
ken en leverei; van eens watsrkar. 

Waenadag, t l Juni. 
's-Hage, te 11 uren. doorliet ministerie van waterst. 

enz.: lo. het verrichten van baggerwerk in de Koningshaven 
te Rotterdam, tusschen de kilometerraaien 132 en 134. 
Aanw. IM Juui; So. het verhoogen en ventedigen van den 
linkeroever van de Dorische Kil, tusschen de kilometer-
raaion 1S3 en 127. onder de gein. Dubbeldam. Aanw. 18 
Juni. Raming ƒ57.875. 

Illndelaanrn. te 11 uien. ter gemeentesecretarie ; de 
onderhoudswerken der zeesluis, haven- en zeewerkeu, bo
nevens het vernieuwen van Jen kistpaalregol in de Haven 
langs deu Oostoijaalrogel. lang S9.9U M. 

Hrltrv artsluis, te 11 ' , uivn, door den directeur der 
marine: lo. het naar aanwijzing maken van eene steen-
kolenloods; 2o. het naar aanwijzing opruimen van een 
gedeelte houten beschoeiing t-n 2 vleugels van hellingeii. 
en liet daarvoor maken van kaaimuren. Aanw. 13 Juni. 

'a-Hage, te IS uren, d.mr het ministerie van water-
staal enz., teu dienste der Staatssimorwegen ; het makeu 
van den onderbouw eener doorlaatbrug iu bet Bossche 
in mulat ie veld. Aanw. 14 eu 15 Juui. Ie 11 nier.. Raming 

/ 221.000. 
Danderdag, SB Juni. 

< ongeiie, te in" j uren, iu het gemeentehuis: bet 
doen van steenbestorting ter verdediging van den oever 
van den cal. Amia-potder. Aanw. 10 Juni. te 4 eu 20 
Juni. te 10 uivn. 

Ürenlngen. te 12 uren. dimr den ontv. der reg. en 
dom., in lie I'nie: het slechten der nog aanwezige ves
tingwerken tuss hen het Reitdiep en het Hoornschediep, 
het dempen van de gracht tusschen het Reitdiep en den 
weg buiten de Ap.mi1, van den mmnl-sMhoek der Wester-
haveu en van eeu inspringenden hoek van liet l)amsterdie|>. 
met den aanleg van wegen. Aanw. Sl Juni, te 10 ureu. 

Wljhe, te IS uren. bij Wed. Vau der Nulft : hot bou
wen van •**'!! statioiiskoftiebuis met stalling, lui. by den 
bouwkundige O. J. Averdijk, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

Haarlem, te 2 ' , uren, door het ministerie van wa
terstaat euz., aau het gelmuw van het prov. bestuur: 
lo. het voortzetten der verbetering van de haven op Ter
schelling. Aanw, IH Juui. Raming ƒ lO.fiOO; lo, het her
stellen en verMeren van de Itijkszeewerken op Marken. 
Aanw. 18 Juni. Raming ƒ 9090. 

( 'ad/and, te 4 iu vu, in het bcstuiiisgi-lioiiw vau het 
waterschap der Sluis aan de Wielingen: ije levering van 
dijksmaterialen. 

Vrijdag, i a Juni. 
Middelburg, te 10 uren. dimr het ministerie vau wa

terstaat enz., aan bet gelmuw vau liet prov. bestuur: 
het maken van paalwerk eu van een ijzeren baak voor 
den registivereiiden getijnieter bij Bruinisse aau het Zijpe. 
Aanw. 18 eu 20 Juni. Raining ƒ020. 

'a-Beseh, te 10'^ uren. dimr bet ministerie van water
staat enz., aau bet gelmuw vau het prov. best.: net ma
ken van eene ijzeren brug. met steenen landhoofden eu 
dito nijlei-s, ter vervanging van de bouten brug uo. 3 in 
den Rijks-gnwteii weg van 's-Bosch naar Hedel. Aanw. 20 
Juni. Raming ƒ49.000. 

Leeuwarden, te 12 uren. d.mr het miuisterie vau wa
terstaat enz... aau liet gebouw van hel prov. bestuur: het 
onderhoudeu vun den stroouileidenden .lam en aaiihooren 
• loor de geul de Balg op Ameland. Aanw. 18 en 20 Juui. 
Kaming / 1790. 

Blemen. te 12 uren, in het gemeenelaiidsfiuis van Zee-
burg-eii-Dieinenlijk : ln. bet aanbrengen van eene steen-
glooiing aan den zeedijk tusschen de iiomiiierpalen 20 en 
21, beoosten Dieiiierdam; 2o. het verteugen van een steenen 
Oeverwefk aan den zeedijk, tusschoii do nnmmerpalen 30 
en 81, onder Muiden. Bilj. inz. hij den secretaris Mr. E. 
van Beiisekom. te Loeiicn a|d Vecht. Aanw. 18 Juni, tu 
11 uren. Raming ƒ0902. 

Xaterdag, 1S> Juni. 
Utrecht, te 2 uren, door liet uiinisterie van waterstaat 

enz., aan bet gebouw van het prov. Iiestuur: de voor
zieningen aan de boorden van het jaagpad langs den ge-
kanah-D'enleu Holl. I.lsel, onder- de gem. |.|«e|stein. Aauw. 
11 Juin. 

Weenadag, t*> Juni. 
'a-Hage, te 11 uren. dimr het ministerie vun waterst. 

enz.: lo. de opruiming van het wrak van een vaartuig, in 
de Nieuw e-Maas boven de Onienepluat, onder IJselmoiide. 
Aanw 25 Juni; 2o. bet maken van 4 dwurskribbeii langs 
den linkeroever van de Lek. ouder de gemeente Streef
kerk, tusschen de kilometenaaien 111 en 112. Aanw. 25 
Juni. Raming /Tfi.lOO, 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het maken 
eener dimrliiatbrug over den Baanlwijkscheii overlaat cn 
eenige verden' werken, lnl. hij den eerstaanw. ingenieur 
te 's-Bosch. Aauw. 21 en 22 Juni. te 11 nren. Itamiug 
ƒ394.000; 10. liet maken van werken tot uitbreiding vau 
net station Gelden nalsen, ten behoeve van den spoorweg 
Dordrecht—Kist. lnl. bij den eerstaanw. ingenieur te 
Gorinchem. Aanw. Sl en 22 Juni, te 1 1 u r e n . Itamiug 
ƒ 240,500. 

Danderdag, M Juni. 
Haarlem , te S' ., uivn, door liet ministerie van wa

terstaat enz., uan liet gelmuw van bet prov. best.: lo. 
de voortzetting der verbetering van liet kmhlicrsgat bij 
Knkhuizen. Aanw. 25 Juni. Ramiug ƒ45,000: 2o, het 
verrichten van eenige werken op l'rk. Aanw. 25 Juni. 
Raming ƒ 0000. 

Vrijdag, I Juli. 
Middelburg, le 10 uren. door hel ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw vau het pTOV, bestuur: 
het wegruimen van een wrak op de Neeltje-Jansplaat in 
de Uoster-Schelde. Aauw. 25 eu 27 Juni. 

Arnhem, Ie 12 uren. door bel ministerie vau water
staat euz., aan het gelmuw van het pniv. bestuur: bet 
verlengen van den linker veerdam vau het Rijks veer over 
de Wa.d te Zalt-Boiumel. Aauw. S3 eu 25 Juni. Raming 
ƒ 2230. 

«ran Ingen . Ie 12 uren. door het ministerie van wa
terstaat enz,, aan het gelmuw van het prov. best: le. 
bet plaatsen vau 3 dukdalven langs deu westelijken oever 
der Riiiten-Aa buiten de Nieuwe-Statenzijl. Aauw. 24 
Juni. Raming f1780; 2o. het doeu van bestratingen op-, 
benevens het vernieuwen van 2 U-staandc en liet maken 
van een nieuwen duiker ouder den Rijksweg vau (>nuiui-
gen tot de grensscheiding van Friesland bij de Gerkesbnig. 
Aanw, 24 Juni. Raming J 55S0. 

Maandag, 4 Juli. 
Maastricht, te II) uivn. d.mr het ministerie vau wa

terstaat enz., aan bet gelmuw van het prov. bestuur: bet 
gedeeltelijk vernieuwen van den Imveiilmuvv der doorlaat
brug in het Rijkerveld. in den Rijksweg le klasse Maas
tricht—Vaals, Aanw. 30 Juni. Raining J 4800. 

Alloop van Aanbesleiliiigen. 
Amst r rdam, I Juni: hel ophoogen van een terrein eu 

hel Imuwen van diverse fabrieksgebouwen binnen de ge
meente (hider-Aiustel. aau de Keulsche Vaart, nabij Am
sterdam, ouder beheer van den aivhitect. J. ( i vau Wijk; 
miuste inschrijver was II II. Hoekstra. Ie Leeuwarden, 
voor ƒ28,100. 

BarweiilNWwarder, 1 Juni: het plaatsen vau eeu 
horizontaal-werkend sti sim werktuig met daarbij behoorende 
gehouwen eu inrichtingen enz.: lo. machinerieën ingek. 
IU biljetten, als: 
Société Anoiivme des Eorges L'sines el 

Fonderies de Gillv, te Gillv, ƒ 10.40*1. 
Sallv Cobnfeld. te Arnhem, ' • 14.990. 
Kvn.nl vau Dmjl eu De k l mill, le Delfshaven, « 14,845. 
La Ss i é t é Anonvme des Ateliers du Brabant. 

te Brussel. 14.(150. 
K. Haverkamp Rcgemumi, te Helmond, » 14,000. 
V. d, Meer en Van Capelle, te Groningen, » 13,777-60 
II. Ilolliuckx, te Cu reg hem (bij Hrussel i. 18,350. 
De Jongh en Co.. te Oudewater, • 11.308. 
t'osjju en Co., te Gouda, l 10.800. 
Walker Stronck eu Van Belden, te Rotterdam. » 9,900. 

2e. gebouwen ingek. 8 hilj., als; 
W. Laminers, te Strijen, J 18.320 
A. van Sclms, i Woerden, • 17,600 
J. v. d. Vlugt Jr.. " Dordrecht, » 17,490 
C, v. d. Wiel. • Dubbeldam. • 17,200 
Q. de Goederen, • Luischoten. i 10,000 
C. v. d. Meijdeu Jr.. i Hardinksveld. » 16,500 
.1 Sprei |. - Koudekerk, l 16,240 
A. van Soest " Kockengen en 

C. van Soest. s Mij.li- hi. i 15,080 
Tilburg, 1 Juni: liet maken eener uanlehauu, het 

leggen vau keihestrating, trottoirband! n eu pothuizen iu 
de Tuinstraat en op een gedeelte van het Laugepad. met 
bijhehooivnde werken en bijlevering van sommige mate
rialen; ingekomen 4 biljetten, als: 

J. de Beer, ƒ 1499 
Th. M. J, Glisten hoven, i 1433 
Bern. Donders. « 1420 
Jac. van Liiipel, « 1418 

tieervllel, 2 Juni : het graven van een kanaal naar 
het in aanbouw zijnde stoomgemaal voor de Vier Am
bachten in Putten; minste inschr. WSJ W. Volker, te 
Sliedrecht. VOOT ƒ14.035. 

E d a m , S Juni: lo. het onderhouden eu herstellen der 
werken van deu |>older De Zeevang; minste iuschr. was 
J. Kramer, te Oudendijk, voor ƒ7200. 

2o. idem idem van den Zuidpilder, 3o. idem idem van 
den polder Kat wonde; minste iuschr. was D. Beunder \'r... 
te Scharwoude, rasp. voor ƒ 5400 en ƒ2690. 

K II lil er i eeu . 2 Juni: bet bouwen van eeue nieuwe 
schutsluis aau den Zomerdijk iu de Kolderveeusche I «ster-
grift; ingekomen 4 bilj.. als: 
F. Schipper, te Genemiiideu. ƒ 3180 
A. Hazelaar, i Meppel, t 2895 
F. Alters.,,,. • Steenwijk. i 2783 
J. Otten, » Meppel, - 3724 

Buraele, 3 Juni: de levering van 1100 scbeepstoiis 
steeiibestorting; ingek. 6 bilj., als: 
I. van Male Dz.. te Breskens, / 4085 
F. Mouthaan. I Zierikzee, • 8695 
II. Ilage. N Middelburg. - 3417 
C. vau de Velde. . Borsele, * 3400 
D. de Jong. « Neuzen, l 3355 
P. A. van de Velde, l idem i 8350 

Amalerdam. 4 Juni: liet houwen vau BSO woonhuis, 
benevens werkplaats en magazijnen iu de Jacob-van -
Campenstraat onder beheer van den architect I. Gosschalk : 
ingekomen 14 bilj., als: 
B. F. Moritz, tfl Amstenlam, J 81,001 
C. Horlas • idem l 30,658 
Cruijll' en Schouten. • idem i 30,500 
P. N . Wolff en Zoon en 

O. Woud, i idem • 30,303 
f, B. K, Bauét eu J. Lous. a idem l SO.Out! 
B. van Buuren. I idem « 28.600 
J. l l . rbastsaui. » idem • 28.180 
Gebr. Van Berk urn, » idem i 27,071 
W. II. Stmijs • idem • 27,850 
Peelers en Roelofscn, l idem - 27,600 
A. Aalder*, • idem • 27.400 
W. Voskuijl, a idem i 27,252 
A. Paaiis, » idem t 25,700 
Ü. Timimiiiga. • idem | 25,080 

Cleaendam. 4 Juni: bet vergrooten der ojienhare 
school enz. te lÜesen-Oudekerk, onder beheer vun den 
aivhitect A. Vermues Mz.; iugek. 5 hilj., als: 
E. Streefland. le Sliedrecht, ƒ 14.791 
P. Boete K.Az.. i AlblamcpJam. - 14,701 
D. Broere, l Uieseu-Oudekerk. » 12,600 
W. Kreukniet, * Giesen-Nieuwkerk. • 12,660 
.1. de Geus Jz., > Giesendam, » 12,269 

t'lthaarn. 4 Juui: het Imuwen van een machinist- en 
stokerswoning, ten dienste der Mudreehtsche droogmakerij, 
le bedyking. onder beheer van den bouwkundige Van der 
Bieggen; ingekomen (i lul|„ als: 
M. Rjjiioveld, te Mijdrecht. J 1787 
Ohjhoek, l idem l 1625 
W. vnn Ingen, • Bodegraven, - 1600 
L. Knmeii, n Uithoorn. i 1590 
S. vau Soest, » Mydivcht, » 1469 
M. Scheller, I idem i 1450 

Zaamalag, 4 Juui: bet uitvoeren van verdedigings
werken aan den oever van den Margaretapolder; minste 
inschr. was D. de Jonge, te Neuzen, voor J 34,413. 

Arkel, 4 Juni: hst maken der geitouwen, met schoor
steen, kolenloods enz. voor een dubbel stoomgemaal ten 
dienste vau de jmlders Nietiwlanil-en-l.eerbrnek; minste 
inschr. was J. L. de Jongh, te Ameide, v.mr ƒ 89.800; 
gegund. . . 

Utrecht, 7 Juin : lo. het makeu van eene douaneloods 
en verdere inrichtingen op het station Venlim; ingek. 5 
bilj,, als: 
L. van Gaal •> üeldrop, ƒ 53,000 
i. Laudy, » Sittard, » 68,000 

J. W. v. d. Putten. te Helmond, ƒ 52,900 
C. ter Raar, l Wititerswyk. • 62,780 
II. C, Janssen, • Maasbracht, • 52,375 

2.1. het maken van een rangeerhoofd, het wyzigeti van 
spnivn, wissels en perrons en daarmee in verband staande 
werken op het station Rotterdam (D. I'.i: ingekomen 4 
bilj., als: 
G. Vlot. te Hardinksveld. ƒ 19,521 
T. .1. van Zeijl, > Kralingen, l 19,444 
E. S. Reijmer, i Rotterdam. i 19,250 
W. F. Weyei-s, • Tilburg, i 19,145 

Amsterdam, 7 Juni: lo. liet verruimen en schoonma
ken van heruislooten en eenig talud werk langs der 
Noordh. spw, en de verbindingslijn llairlem -L'itgeest. iu 
3 pen.: minste inschr, wus J. Schreuders, te Kolhorn. 
resp. voor /1100. ƒ1545 en , 050. 

S<>, verf- en teer Werken aan idem, in 3 |>err.; minste 
iuschr. vuor de massa was L. ('. de Leur. te l'trecht. 
voor ƒ2229. 

-".o timmerwerken aau idem, in 3 perc.; minste Iuschr, 
was J, de Raat Az.. te Alkmaar, resp, vimr ƒ1350, ƒ635 
en ƒ1800. 

4o. voeg-, metsel-, pleister- en straatwerk aan idem, in 
3 perc*; minste inslier. voor de massa was J. C. Moorman, 
te Muiuideii. nor / 030). 

6o. verf- en leerwerken langs den spoorweg Amster
dam Auici-sfoort. nut zijtak Hilversum—Utrecht, in 5 
perc.: minste inschr. waren: perc. I en 2. A. Kramers, te 
Amsterdam, sa n voor /'420O: perc. 3, t, Luvt, U' 
Hoosden, V.NM• JWii: perc.'4, L. van Pullen, te Hilversum, 
voor ƒ 1300; psre, I, .1. Sterk, te Bodegraven, voor ƒ1000. 

0o. verf- en leerwerken langs den sjmorweg Amster
dam Rotterdam, in 4 js'iveelen; Minste iuschr. waren : 
pere. 1. L. Ca de Leur. te ("tre.lu. v.str ƒ2089; JNUV. 2, 
8 en 4 samen M. II. Kvsvogel, tc Rottenlam. voor ƒ5240. 

Heemstede, 7 Juni: onder beheer van den architect 
A. van der Steur Jr., lo. bet maken van eene brug op 
het huiteiiveriilijf tinmiicniIaal-eii-Boscbbeek ; ingekomen 
9 bilj., als: 
J. vim Meurs. te Heemstede, / 2100. 
W. en M. Muloer, te Haarlem, • 1090.5(1 
C. IkK. te Haarlemmermeer, » 1048. 
P. II. Ziere. te Bcnnehns-k. » 1599. 
A. Bieuioii.lt. te Hdlegom, • 1576. 
A. Munk en De Wilde, te Heemstede, 

timmerwerk ƒ 445 
F. Hulsebosch, te Bcnnebroek, met se] w. I 1050 I 1495. 
W. F. Verrijk, te Haarlem, i 1475. 
J. Koster, te Wognum, - 1448. 
W. A. van Amstel, te Heemstede, 

timmerwerk ƒ 414 
M. Veeter, idem, metselwerk 'i 925 i 133». 
gegund aan M. Vester en W. A. van Amstel. 

2e. het bestraten van een weg op dat buitenverblijf; 
ingek. 8 bilj.. als: 
,1. van Meurs, te Heemstede. / 6100 
W. eu M. Mulder. • Haarlem, i 5692 
C. Ik». « Haarlet n mermeei', « 5658 
.1. de Vries. ,. Purmerende, « 5480 
M. Vester. » Heemstede. I 54-30 
J, Kimt er, » Woguuin, i 5192 
A. Rieiuoiidt. » Hillegom, • 5100 
P. II. Sere, i bWsbraek, * 4999 
gegund. 

Dardrerht. I? Juni: lo. het leveren en stellen van S 
direct werkende hevelcenlrifiig.ud-jninpwerk tuigen enz,: 
ingek. 10 bilj.. als: 
K. 11. Ilegemauu, te Helmond, ƒ 25.700 
Société A v les Ateliers du Brabant, (Ovingl, » 25,000 
II. .1. Koopman, te Dordrecht, l 24.070 
llaim. Maschinenliaii Actieu-tiesellschaft. « 21.600 
Maatschappij De Atlas, te Amstenlam. I 20,950 
Penn sa Hauduin, te Doplrecht. • 20,849 
C, Bok. te 's-Hage l 18.626 
J M. v. d. Made te Amstenlam, - 18,000 
Gefir. Stork, te Hengeloo, i 10.970 
Société Anonyms das Forges etc., te (iilly. • 15,100 
aangehouden. 

2o. het makeu van eeu gedeelte polderkade, ter lengte 
van OOg. 912 M,, ten behoeve der nieuwe inpoldering ten 
noordoosten van den Nieuwen Noonlpolder nabij Dordrecht: 
ingekomen 13 bi|j., als: 
W" Volker. te Sliedreeht, ƒ 24.521 
l i . V.mrdendag, • Dordrecht, » 19,400 
J. de l.e.-uw. i idem l 17,985 
T. de GrOOt, • Giesendam. » 16,377 
P. van 't Verlaat, l Hardinksveld. » 15,970 
W. II. Swéta » idem - 15,890 
W. v. d. Meiden, » idem • 15,850 
G. de II.,v. » Giesendam. » 15,200 
J. Volker Jz., • Zwijudn-chl, • 16,000 
( . Prinsen. i Made. • 14,165 
T. kleun, * Sliedrecht, • 13,988 
L. Brand, > OiaWSSIltaill » 13,900 
H. Zanen Pz., I Amiuerstol, i 12,467 
aangehouden. 

'a-Hage, 8 Juni: lo. de hei-stellingen eu vernieuwin
gen aan de Hijksrivierwerkeimp het Pamierdeiische kanaal, 
den Niiler-Ryii en de Lek. met het éénjarig onderhond, 
in 4 peiv: isuv. 1 ingek. 4 bilj., als: 
J. IL van Hezewijk. te Lohith, ƒ 12,990 
F. K. Terwin.il. I Pannerden. » 12,395 
H. A. Pauwen. * idem • 12.258 
J. II. HoijiiH-k. • idem • 12,198 

js>rc. 2 ingek. 4 bilj.. als: 
J. H. Roijitick, te Pannerden, ƒ6170 
H. A. Pauwen, » idem I 5U9U 
E. E. Terwindt. » idem l 5076 
l i . J. Mol. •• Kuilenburg. I 4787 

pen*. 3 ingekomen 3 hilj., als: 
F. K. Terwindt, te Pannerden, f 19,428 
R. A. V. d. Bergh. i idem • 18.048 
G. J. Mol, • Kuilenburg. • 17,788 

pare. 4 ingekomen 6 bilj, als: 
0. A. Swets le Hanlmksveld, ƒ 25.436 
it. A. v. d. bergh, l Pannerden, s 24.990 
A. van Kekem, » Nieuwpmrt. * 24,687 
P. C. de Jongh. • Ameide, • 24,486 
II. van Wijngaarden. » Viaiien, i 2:(.S<Ï0 
G. J. Mol. ' i Kuilenburg, * 22,508 

2o. het maken van gebouwen en andere werken op 
de halte Hessen-Rommel en het station Kestereu; ingek. 
5 biljetten, als: 
B. W. de Ühvourt. te Valburg. ƒ 42.750 
C. Kckhurdt. I Almeloo, • 42.527 
D. Tj. Gaastra. - Nijmegen, » 41,928 
.1. van BOOT, » 's-Hage, • 41.000 
D. v. d. Tas » Charlois, * 40,445 

lo, liet vol ti mien van de aardehaan, den Imveiibouw. de 
overgaiigs- en venletv werken voor den spoorweg Zaan
dam— hoera; eenige bMchr. waren J. J. Rekker, te Lent 
en A. D. van Beten en Co., te Nijmegen, voor ƒ2,090,700. 
De raming bedraagt ƒ1.204.000. 

•to. het inukeu van een getleelte van de aardehaan tus
schen de piketten 46 en 66 van den spoorweg Dordrecht -
Gorinchem: ingekomen 2 bilj., als: 
P. A. Bos, te Gorinchem, ƒ 150.000 
G. A. van Rattem, • Sliedrecht en 

O. Goedhart. • Dordrecht, • 163,200 
Batterdam. H Juui: bet maken, leveren , 'ii stellen van 

den bovcnlmuw der nieuwe Stnkkenbriig over de Zalm
haven; ingek. 5 bilj.. als: 
II. Dalbiiisen, te Kampen. ƒ 42.800 
L. .1. L'nthov Co., - 's-Hage, » 42,469 
II. A. Schretlen en Co.. - Leiden, i 89,766 
l'enn eu Baiiduin, t Donlrecht i 39,299 
Maatschappij Ijzergieterij U ' 

Prins van Oranje. i 's-Hage. * 30,326 
NeerdwIJk. 8 Juni: bet Imuwen vau eene schim] met 

onderwijzerswnning, onder beheer van den bouw kundige 
C. Alkemade Jr., aldaar: ingek. 7 bilj.. als: 
C. Keij. te Leiden, ƒ 23,700 
E. v. i l . Weijer. „ Leidschendam. * 18,480 
J. de Batt, * Katwijk, i 17,979 
A. Klonts, s 's-Hage, l 17,425 
I> Himgcudam, - Nuordwyk, » 17,009 
J. F. dc ft mij en Zonen. « Oegstgeest. - 16,989 
W. CaSpSfB >/ . * Noordwijk, * 10,649 
gegund. 
Raming • 16,000 

Kroningen, 9 Juni: bet bouwen van een schoolge
bouw, bergplaats enz. in de Schoolstraat; minste insein*. 

was K. van der Nap, te Groningen, voor ƒ 14.300. De 
hoogste inschrijving bedioj'g ƒ 15,448, 

Renkum. 9 Juni: het Imuwen van een priesterkoor en 
sacristie bij de II, K. kerk; ingek. 4 bilj., als: 
W. Bloem, l e Renkum. f 10,49» 
(territsen, " hidoornik en 

Mentiiik. * Renkum. > 0,878 
Nagelvoort, • Rossum, » 8,848 
Rosch en ftvii'lerkamp, 1 Renkam, • 8.420 

•udenhaern, 9 Juni: het Imuwen eener school eu 
herstellingen aan de woning, onder beheer van den ar
chitect L. van deu limiiaard: mg,*. 5 hilj., als: 
L. de Neef, te Brie»,., ƒ 16,749 
H. Luijmes, » Ouderihimin, ,. 15,990 
K. van Prooijen. » Abbenbiwk, * 15,070 
II. v. d. Houwen. » Heeinliet, » 14.994 
T, Linthout. • Nieuwenlumin. .. 14.900 

X n t f r n , 10 Juni: fiet amov.vivu van ei-u iiakhuis E 
uu. 164, op het Oudewant en het a | , t a . l P houwen van eeu 
stimm-tahakskei very duor K. Wijers, onder beheer van 
den architect 1. Uiterwyk Wz.; huek. 7 bilj.. uls: 
L. Nijland, te Zutfen, f 5447 
l i . Boerstiiel, " RiHumieii. 1 5390 
II. J. Bessom, * Zutfen, .6187 
l i . .1. Kerkmeijer, " idem 6145 
\. J. Garvelink en Zoon, 1 idom ,1 5097 
(oo.itei -. x idem n 4990 
II. Langen lx-rg. " idem • 4946 

tferichteo en mededeelipgen. 
B I N N E N L A N D . 

s - G r a v e n h a g e . Voor gemeentebesturen, die 
over ' de levensvatbaarheid van waterleidingen pein
zen, is de lezing van het gemeenteverslag over 1880 
van Den Hang en Scheveningen bemoedigend. Wij 
ontleenen daaraan , dat door het steeds toenemend 
waterverbruik uit de gemeen te-duin waterleiding en 
ten gevolge van den jongsten drogen zomer het ge
middeld peil , waarop het water in de kauaalpuii-
den staat, afgenomen is. Dientengevolge zal het 
weldra noodig zijn om met eene venlieping der ka
nalen aan te vangen, terwijl ,;ene uitbreiding lang
zamerhand moet wonlen voorbereid, omdat geruime 
tijd vereischt wonlt om de noodige overeenkomsten 
dienaangaande met het Rijk tc treilen. 

Op 31 December 1880 waren 14,594 pereueleu 
aan bet Haagsche iluinwateriict aangesloten, of 1878 
meer dan het vorig jaar. Verbruikt wenlen 1,627,000 
kubieke meter of gemiddeld pgr dag4 . j90 , dus 920 
kubieke meter per dag meer dan bet vorig jaar. Het 
VOOrdeelig saldo der exploitatie, de rente eu aflos
sing vun het aaulegkupitnal buiten rekening gelaten, 
heeft ƒ 9 9 , 0 1 1 . 7 7 O , bedragen, of bijna 4 y 1 0 pet. 
vau het kapitaal. 

— De heer Couwenberg, ,1.. uitvinder van een 
stooinoiimibiis. zal eerstdaags trachten een Maat
schappij op te richten, die zijn uitvinding ztil exploi
teeren en waarvoor een kapitaal van ƒ 70,000 be
noodigd is. Het plan bestaat, 0 n i met diensten op 
Scheveningen en Loosduinen te beginnen. 

— De pogingen, door het Dagelijksch Bestuur 
aangewend om met het Hoogheemraadschap van Delf
land tot Overeenstemming te geraken omtrent het 
graven van een ai voerkanaal naar zee tot verver-
sching der grachten, zi jn, dank zü de bemiddeling 
van den Minister vau Waterstaat, een belangrijke 
schrede vooruitgegaan. W e l d n hopen Burgemeester 
en Wethoudeis dienaangaande vuorstellen aan den 
Gemeenteraad te kunnen doen. 

— liet examen voor adjunct-ijker der maten , ge
wichten en weeg werktuigen zal dit jaar te Delft af
genomen worden door eene Commissie, samengesteld 
uit de heeren Van der Toorn, inspecteur van het 
ijkwezen , Oudemans en Snijders , hoogleerareii aan de 
Polytechnische School, Or. Kaïuerlingh Onnes, ad
sistent aan die school, en Dirks, ijker te 's Gra 
venhage. 

— • In de tweede algemeene vergadering der Ne-
derlandscho Vereeniging voor Locaalsjxiorwegen en 
tramwegen, te houden den loden dezer, zullen o. a. 
de volgende punten worden behandeld: 

• Is de oplichting van een Iramwegbank, ter be
vordering van den aanleg vun locaalspoorwegen en 
tramwegen, mogelijk?" In te leiden door den beer 
Mr . H . Vreede te 's-Gravenhage 

Hei zout is een uitstekend, ofschoon, tengevolge 
van deu accijns, kostbaar middel om Bpoorns&an 
van sneeuw te bevrijden. Zijn er bestand 1 den be
kend, welke het zont kunnen vervangen ? Zoo neen , 
wut kan de Vereeniging doen om den accijns op het 
zout voor dit doel te verminderen?" 

Voorsiet van den heer E. M . Vuillunt te Rotterdam, 
tot va-sLstelling van een reglement op de wijze van 
dat, getiteld: ttirundzvnje fur die Gcslallumj der 
seeundaren h'isenhahiieti von ,{er teehnischen Kom-
mi*8iuti des Vcreim deutscher Eisvnbalm-Ver-
wallumjen', met het doel uui «mheid te verkrijgen 
in lioüldalinetingen van s|morwij.lle cn materieel bij 
den bouw van locaalspoorwegt-n en tramwegen. 

Voorstel van den heer A. A . Just de In Puisières 
te Nijmegen , tot liet uitschrijven van eene prijsvraag 
voor een «Gids" omtrent aanleg en exploitatie van 
tramwegen, bewerkt voor Nederland. 

Voorstel van den heer A . A . Just de la Paistéres 
te Nijmegen, Otn de ondernemingen, ul of niet lid 
van de Vereeniging. ui l le noodigen tol geregelde 
inzending van de jaarverslagen; deze — bijeenver
zameld — in handen te stellen van een daarvoor 
aan te wijzen Commissie, die, na onderlinge verge
lijking der uitkomsten, de belangrijkste verschillen 
aantoont, welke zich onder gelijke omstandigheden 
voordoen, niet uaiiwijzing van de vermoedelijke oor
zaken, middelen tot verbetering, enz. 

Voorstel van den heer W. J . Visser te Utrecht, 
dnt de in Nederland geëxploiteerde ti-nmwegmaatschap-
pijen zich onderling verstaan over de uniformen van 
hel personeel, opdat, door gelijkheid van model, 
glUOtara bestellingen kunnen worden gedaan aan één 
fabrikant en daardoor de kosten van aaiischalting 
verminderen. 

Voorstel van het Bestuur, naur aanleiding van 
een ingekomen afdruk van het adres der Eerste Gro
ninger Ti-aiiiwegmaatschappij aan dc Tweede Kamer 
der Suiten-Geneiaal, om eene Commissie te benoe
men met opdracht te onderzoeken of do wet vnn 
2:i April 1H80 (>7M no. 07) op de Openbare mid
delen van vervoer en het krachtens art, 7 dier wet 
uitgevaardigde koninklijk besluit van M Juli 1880 
(.SfW. no. 121) wijziging of aanvulling behoeven. 

Amsterdam, De vei-ceniging Architectura et 

Amicitia heeft eene buitengewone prijsvraag uitge
schreven voor een buitenverblijf, waarvan de ont
werpen vóór of up den 7 Januari 1882 bij den 
Voorzitter worden ingewacht Aan den vervaardiger 
van het der bekroning waardig gekeurd ontwerp zal 
het eervol getuigschrift der Vereeniging worden uit
gereikt, met het boekwerk Dictionnaire Raisonné dc 
P Architect ure Erancaise du Xle au XVIe siècle par 
E. Viollet-le-Duc. Het laatste is een geschenk van 
den Voorzitter en getuigt van de belangstelling, die 
deze Vereeniging vour de Bouwkunst heeft. 

— Ann de Amstenlamsche Omnibusmaatschappij 
is gedurende 25 jaren uitsluitend recht en voorkeur 
verleend tot, het aanleggen en exploiteeren van tram
lijnen in de uude stad. 

— liet is een verblijdend verschijnsel, als de nij
verheid zich ontwikkelt, en daarom wonlt de oprich
ting der Amsterdamsche Chiniiicfabriek met vreugde 
begroet. Tot dusverre moet de chinine ons uit het 
buitenland worden aangevoerd. 

— Op de algemeene vergadering der maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst weid medegedeeld, 
dat het Bestuur, in overeenstemming met het rapport 
der Jury , h a l besloten om aan drie antwoorden op 
de tweede prijsvraag eene tegemoetkoming van ƒ 25 
toe te kennen. De heer G . W. Vixseboxse te A m 
sterdam maakte zich toen bekend als vervamliger 
van het ontwerp Hans Vredeman de Vries en 
thans is bij opening van liet naambriefje gebleken, 
dat de beer A . J . C, van Gemund te Haarlem het 
antwoonl ouder het motto Glück auf heeft inge
zonden, liet Bestuur noodigt den vervaardiger van 
bet ontwerp, gemerkt Nulla dies sine linea, alsnog 
uit zich liekend te maken. 

— Bij den Gemeenteraad is een adres ingezonden 
vanwege de commissie tot stichting van eenen nieuwen 
schouwburg, om haar op erfpacht voor 99 jaren een 
stuk grond aftestaan, groot 2047 M 1 , aan de Ge
meente toebehoorende, gelegen tuin do Aert van 
Nesstraat. Wanneer de commissie over de gelden 
voor den bouw kau beschikken en een naamloos 
vennootschap gesticht is, denkt zij voor het einde 
van dit jaar definitieve voorstellen te doen. 

Leeuwarden. De Commissie voor den iu tie 
maanden Juli eu Augustus alhier te houden natio-
naleu wedstrijd op hel gebied der nijverheid en daar
aan verbonden tentoonstelling, uitgeschreven door 
de vereeniging Nijverheid, ter gelegenheid der vie
ring van haar vijf-en-twintigjarig bestaan, is thans 
dagelijks druk ïn de weer met de voorbereidende 
weik/aauihedeii. Een en ander belooft ruimschoots 
aau de verwachting te zullen beantwoorden. De 
Vereeniging De Harmonie heeft de groote zaal en 
nog eenige lokalen van het nieuwe gebouw koste
loos voor genoemd doel afgestaan. Toch was de 
beschikbare ruimte nog niet voldoende, zoodat op 
het nabijgelegen lenein th.ius een houten gebouw 
wordt opgeslagen, om daarin groote voorwerpen, 
zooals rijtuigen, hnindspiuien enz tentoon te stel
len. Behalve niet onbelangrijke inschrijvingen voor 
het waurburglbuds en een subsidie uit de gemeente
kas vau f 1 5 0 0 , zijn ook nog gouden, zilveren en 
bronzen medailles toegezegd. De hoofdzaak , de wed
strijd zelf, moet door schier het geheele land war
me lie lungs teil ing ondervinden. Slechts voor I van 
de 38 vakken, waarover de wedstrijd zal loopen, 
zijn geen mededingei-s opgekomen. Ook van de ge
legenheid , om voorwerpen ter opluistering in te zen
den, zal een ruim gebruik worden gemaakt. Door 
diieclien vau verscheidene middelen van vervoer is 
geheele of gedeeltelijke vrijdom van vracht toegestaan 
voor de verzending der voorwerpen, hetzij bij de 
terugzending al léén, hetzij voorbeen en terug beiden. 

— Dooi* den beer J . p . H . Witkamp, lid der 
firma Meijer Sc Witkamp te Amsterdam, is aan 
Gedeputeei-de Staten dezer provincie vergunning ge
vraagd l o l aanleg vun eeu stoom tram lijn 1 1o. van 
Leeuwarden langs Jelsum, Cornjuui, Britsum, Stiens, 
Kit iki im, Hijitm, Hallum, Murium, Wester-Nijkerk, 
Ferwerd, Blija tot Hol werd ; 2o, van Dokkum langs 
Belteiwird, Bornwetd, rondgum, Brantgum, Waak-
sens tot Holwenl. 

Arnhem. Niet minder dan 123 sollicitanten, 
waaronder bloemkw.-ekers, huis- en rijtiiigschildei-s 
en andere bedrijven vertegenwoordigd zijn, dingen 
naar de betrekking van adjunct-directeur dei gas
fabriek alhier. 

— Zondag, den 12 Juni , wordt de internationale 
jacht ten toonstelling te Cleve feestelijk geoiiend. Hoe
wel het merkwaardige, dat hier te zien zal zijn voor 
jagers en niet-jagers, minder behoort tot de onder
werpen, die in dit blad behandeld wonlen, stellen 
wij ons voor daarop later terug te komen, wat de 
algemeene, inrichting der tentoonstelling aangaat. 

Eindhoven. Door de heeren Pompen, Van 
Hoogstraten en Blanken is aan den Minister van 
Waterstaat concessie aangevraagd voorden t'anlegen 
de exploitatie van eeu locanlsimorweg van Eindhoven 
Baar Weert. De ontworpen lijn gaat uit van den 
SlaaLsspoorweg in de gemeente Tongelré , loopt langs 
de gemeenten Zes-Oehuchten, Geldrop, Heeze, Soe-
rendonk, Leende, Maajheese en Budel, en bereikt 
langs een gedeelte der lijn Antwerpen—Gladbach de 
gemeente Weert. 

Tilburg. De Zuid-oosterspoorweg |g Donderdag 
2 Juui plechtig geoiiend. 

Leiden. De Rynlundsche Stoomtram wegmaat-
schappij heeft den dienst op de lijn Leiden—Katwijk-
aan-Zee den 4*> Juni geopend. De opening werd door 
eeu proefrit vuor genoodig.len voorafgegaan, waarbij 
looi eeu déraillement eenig oponthoud plaats vond. 

Apeldoorn. Het terrein, dat door deu Koning 
is geschonken aan de NVderlatidsrhe Loeaalspoorweg-
maatschappij, is B% hektare groot, met kostbaar 
geboomte beplant en gelegen iu de onmiddellijke na
bijheid van het paleii het Loo. Dnanioor zal het in 
de toekomst mogelijk wezen, een statiou met om
geving daar te verkrijgen, dat met de schoonste 
punten iu ons land eu in het buitenland kun wed
ijveren. Tevens is aan de Maats.'bappij vergunning 
verleend tot het voeren van 's KoningS naam. 

Dokkum. In de plaats van den heer Mr. W . R . 
van der Weide is tot directeur der gasfabriek alhier 
benoemd de heer J . U . G . van der Weide te Aalzuiu, 
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D E O P M E R K E R - Zaterdag 11 Juni 1881. 

Advertentiën. 
In een der grootste lieden van Zuid-Holland 

wordt door sterfgeval in eene zeer beklante M E T 
S E L A A R S A F F A I R E , welke meer dan 75 jaren 
met succes wordt uitgeoefend, een 

DEELGENOOT 
gevraagd, instaat om volgens nader overeen te ko
men voorwaarden tie zaak na eenigen tijd geheel 
over te nemen. 

Inlichtingen worden [lersoonlijk gegeven, na voor
af schriftelijke aanvrage, onder No. 2 0 0 , nan net 
Magazijn van Teeken behoeft en van J . S. J . D E J O N G H 
W.J.Z.v. , Koningstraat Arnhem. 

Aanbesteding bij Inschrijving. 
van het maken der Gebouwen en bij

behoorende Werken, ten dienste van 
een Stoomgemaal in het Westelijk 
deel van den Stadspolder nabij Dor
drecht , met de levering van al de 
daartoe benoodigde Materialen. 

Gegadigden moeten hunne billetten inleveren vóór 
Maandag 20 Juni 1881 , des middags 12 u u r , ter 
Secretarie van de gemeente Dordrecht, in eene 
daartoe op iederen werkdag alt laar aanwezige luis. 

Het bestek is, tegen M a l i n g van ƒ 0 . 5 0 per 
exemplaar, op franco aanvrage, verkrijgbaar ter 
Secretarie: en ligt met de teekeningen ter inzage aan 
het bureau der Gemeentewerken te Dordrecht. 

Aanwijzing iu loco op Woensdag 15 Juni, des 
voormiddags ten 10 uur. 

•1^1 L l l l V I . 
Door de R O T T E R D A M S C H E T R A M W E G - M A A T 

S C H A P P I J zn l , op Donderdag tien 10 Juni 1881 , 
in het Café BBLVÉDË81 te Delfshaven, in het open
haar worden aanbesteed: 

Het vijfjarig onderhoud der Bestrating 
van den Nieuwen Binnenweg, tus
schen Delfshaven en Rotterdam. 

Het bestek is bij den Kastelein vsn bovengenoemd 
Koffijhuis, den heer C. V A N D E N B E R G , verkrijg
baar tegen betaling van ƒ 0 . 2 5 cn aldaar voor ge
gadigden ter inzage. 

De aanwijzing heeft plaats op Maandag tien 1.3 
Juni 1 8 8 1 , ties voormiddags ten 11 ure, beginnende 
aan het Lege-Erf te Delfshaven. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den heer 
N . B I E Z E V E L D H z . , Gemeente-Architect te Delfs-
ha ven. 

Ontmanteling van Groningen. 
Openbare Aanbesteding. 

B E S T E K no. 12. 
De O N T V A N G E R ilcr R E G I S T R A 

T I E on D O M E I N E N te Groningen zal 
op Donderdag den 23sten Juni 

1681, de. middags tu I S uur , i n h e i k o f f i e n u i l 
DK UXIK, bij J . I I U I Z I X G A , aan de. Groote Markt 
aldaar, in het openbaar A A N B E S T E D E N ' : 

Het slechten der nog aanwezige ves
tingwerken tusschen het Reitdiep 
en het Hoornsche diep . het dempen 
van de gracht tusschen het Reitdiep 
en den weg buiten de Apoort, van 
den noordoosthoek der Westerhaven 
en van een inspringenden hoek van 
het Damsterdiep, met den aanleg 
van wegen. 

N B . De te verwelken hoeveelheden bedragen 
onder anderen ongeveer: 

42,170 U' A A R D E W E R K ; 
76". M ' B E S T R A T I N G met K E U E N ; 
300 M 1 B E S T R A T I N G met K L I N K E R S . 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving. 
B E S T E K en T E E K E N I N G E N liggen van 11 Juni 

1881 af ter inzage aan de K A N T O R E N der R E 
G I S T R A T I E en D O M E I N E N te Winschoten, Assen. 
Leeuwarden en Groningen en zijn aan laatstgenoemd 
kantoor tegen betaling van ƒ 1.— ner exemplaar 
te bekomen. 

De A A N W I J Z I N G in L O C O wordt gegeven op 
D I N S D A G 21 Juni I 8 S I , des voormiddags te 10 uur, 
bij de voormalige Apoort te Groningen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan de 1)1-
R E C T I E K K E i * bij de voormalige Heei-epoort. 

Aanbesteding. 
De Architect I. G O S S C H A L K zal q. q. den 18 

Juni a. S. des middags ten 1 % ure, in het Hof 
van Holland, te Hilversum, zitting houden tot het 
in ontvangst nemen van billetten, inhoudende prijs
opgave voor: 

Den bouw van een Villa, Stal, Koets
huis en Tuinmanswoning op een ter
rein aan den weg naar 's Qraveland, 
tegenover den Trompenberg te Hil
versum. 

Het bestek met 3 teekeningen is tegen betaling 
van ƒ 3 . — verkrijgbaar aan de Drukkerij van de 
heeren L O M A N . K I R B E R G E R ft V A N R E S T E R E N , 
Nes, hoek Lombardsteeg, te Amsterdam. 

T T c U r s T J Y Y È T r 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M 

BALLAST. 
Zeer billijk te KOOp 

een nieuwe zware ijzeren dragueur, 
geschikt voor 0 M . diepte. 

Te bevragen bij DE J O N G H & O 0 . , te Oude wat or. 

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 . 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Hekroond te Arnhem met niploma ten Graad. 

APPELBLOESEM, UOODE, GELE, BLAUWE, BABDQRAUWE m GRIJZE K L E u n E . \ n o t W E \ U E METSELSTEENEN, PKO-
FILSTEENEN in alle gewenschte 1'ltOFIKLEN, PARKETVLOEREN , RIOLEN, HUIZEN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bjj den bouw v i m Buizen, Kerken enz gewoonlijk van steen worden aangewend, in 
Z A V U N T K K V en ook in •Milt I I . A V l l - C ' K T I l.\ I' 

Groothandel in le qunliteit PORTLANO-OEHENT merk . S l u w " van T U M ' F F K I I , G R A W I T Z t C ° . te Stettin; K N I O H T , B I T A N & S n r a o i ' a enz. 

.1 I. 
Special ltoll 

W A T E R P A S - T H O E K M E E T -
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars • enz, 

Ceëmail leerd-i jzeren PEILSCHALEN, 
R A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

(Ipenbare Aanbesteding 
van een te bouwen Heerenhuis voor 

den WelEdelen Heer H. A, D. V A N 
D E R M E E R Jr . , 

op Donderdag den 1(1 Juni a. s. ties voormiddags 
ten 10 ure, ten huize van Mej. dc Wed. WEGERS 
in de Reigerstrnut te Breda, alwaar vnn at' den 
7 Juni e. k. Ifestek en Teekening ter visie liggen. 

Inlichtingen te bekomen bij tie Heeren A . J . S T A L 
en P . V A N DK K R V K te Breda, bij wie op trance 
aanvrage het Restek ad ƒ 1.— en een copie van de 
Teekening ad ƒ 5.— te verkrijgen / i jn . 

LOUIS GOFFIN &W. 
AVENUE ROOIER 28. 

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 . 

op Woensdag den 15 Juni 1881 te Nijmegen, door 
het Hestuur dei- Spaarbank vau 

12 dubbele Arbeiderswoningen met alle 
leverant iën , arbeidsloonen enz. 

Bestelling des namiddags ten 3 ure ten Kantore 
der Spaarbank in tie Ridderstraat. 

Aanwijzing ten 1 ure. Inlichtingen wonlen ver
strekt cu teekeningen liggen ter inzage ten Kantore 
van den Architect-Ingenieur H E R T B R O l ' W E R , te 
Nijmegen. 

Bestekken zijn tegen toezending vau ƒ 0 . 5 0 ver
krijgbaar in TIHE.ME'S Boekhandel te Ngmegen. 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
I * t t * . Z l U e r e n V a V d n l I l e v o o r ttnlii-

11 n m - ï i m t r n 111«1111 <' 11. 

1*179. I l o o g n t e o i i d r r n r h e i d i u s ; v o o r W n -
t e r p a n * e n H o r k i i i e e t - l i i N t r u i i i e i i t e i i . 

Voorts: E Q L ' E H 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. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

; \ m ï i r T , , m h ' 
F A B R I E K 

T l 

A M S T E R D A M 
Ui Ittt ,II Jlfo. 3. 

Tegels voor Vloeren 

Xalmirl. Asphalt tan: 

UI D E T R A V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

( i« 'o i i i | i r i i i i iTr i l i ' As|iliiill\vra'n i 'ti ililo Iforsctivtofren. 
Werk™ in Asphall-Mastirk voor Trottoirs, Skating-ltitiks, Moulvloeren. Kelders, 
kolf- en Kegel lm nen. Winkel- en MaiMzpvloeren, Gangen, Veranda's, Brtis- en 

Dakbedekkingen, Itelon-I'iindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Vodit werend, Ondoordringbaar, Geraasiremid. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen «unti-ent het l e ^ e u vnn Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men/.ie), te adresseeren 
an het Kantoor der fabriek, Beltweg '.i, Amsterdam. He Directeur. 

W. PATON WALSH. 

Amsterdamsche 

K a n a a l m a a t s c h a p p i j . 

AANBESTEDING. 
Op Zaturdag 18 Junij 1881 , des middags ten 

12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam-
ache Kanaalmaatachapprj, onder nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Amsterdninschc Kanaalmaat
schappij , Keilersgracht 033 te Amsterdam, wor
tleu aanbesteed: 

De verdieping en het onderhoud tot 
1" Julij 1686 van het gedeelte van 
het Noordzeekanaal en van de Noord
zeehaven, gelegen tusschen de slui
zen te IJmuiden en het diep in zee. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens ij 19 van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch 
Bureau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam 
en aan het Seeiiebtirenu te Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam cn te Velsen op franco aanvraag te be
komen, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerstaan
wezende!) Ingenieur, Keizersgracht 033 te Amster
dam, en den Sec tie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 23 Mei 1881. 
J 1 T T A , 

President, 
H . F . D E M O N O H T , 

Secretaris, 

PARKETVLOEREN, 
VILIEROÏ & BOCH, METTLACH 

BOCH Frèrn . MAUBEUGE 
MINTON. HOLLINS a C°„ STOKE 

by ilc Vertrgi tiwu'irilip'rr. en ll.jiöthouil.rs; 
D E LINT&C . Ilnrinpvlie, 7. Rotterdam 

in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, t'ORIII-
liolts. WARANDA'S, eni.,alsmede BEKLKEDINO 
van HUREN, TEGELS nor BLOEMBAKKEN en 
l'ANKELWERK enz. 

l"ïi~ltiïi«-ml agentschap vun Mnw & <"'. 
voor Nederland en (leszell's Koloniën 

O-. J. OOR, 
f i r m a A N T . D E W I L D , 

Sehee),mal,crshaeeti .Y". tj'2. en Jufferstraai X". 00. 
R O T T E R D A M . 

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 

- ) TROTTOIR S T E E N E N 
o §, I W A A L V O R M E N D R I E L I N G , *• % 
° [ G E V E L S T E E N ) ** » 
worden tot conorreorendc prijzen fiemnnkt aan de 

Steenfabriek van 
.1. H t X U K B P K . . I l i x -k i im . 
-Vll i ' . ' i i i . - . ' i i I ),'|>oi 

GEKLEURDE'VLOERTEGELS 
VAN 

S1.MIH», TE FEICMES. HWklIUh. 
Z I L Y E R K 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 76Rotterdam, alwnarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten vau goedjtoope 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Sarregnen.ities), 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en Dulié van tie zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren J O S S O N & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

i^i'x>:> J>E S V I K T 
G E N T (België) . 

Eenige lalxiek van het Vasteland, waai alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaardigd wonlen. 

MONSTKIIS eu MOXSTKKKAAIITKX zijn op 
frauro naneroqe te bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

Aannemers-Materialen 
4 Heimachines. Systeem H O R R I S S O N met ot 

londer schip. 
3 Stoom mortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Moll . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

M 3 water per minuut (fl '» 4 M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden. te bevragen bij 

L. J. van den STEEN HO Y E N , & Co 
Aannemers, Handelskade, 

Amstenlam, 

FABRIEk DE IKILLAM1SCIIG IJSSEL 
D E « I O I G 1 I & C ° e 

Clviel-Ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in «ten kortst mogelijkeu tijd alle soorten vau Stoombagg-ermolens in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen ayKteem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M s per 
werkdag, en verder S toomwerktuigen. Hotels , D r i j f w e r k e n , Locomobie len, Helmaohlnea, 
Steen- en Tegel vormmachines. IJzeren K a p - en Brugconstruotlën enz. 

Bij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de d e r d e aflevering van: 

Gesch ieden i s v a n de Bouwst i j l en 
IN I>E 

Hoofdtijdperken der Areliheetiinr, 
DOOR 

U r U K * . in' I im' K l i . 
llooglceraar voor de tloutekunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met onwtreekH V O O in den t*>k.st gedrukte Hgureti en O staalgravuren. 
T w e e d e , v e e l v e r m e e r d e r d e e n l i i j gr \\ e r k t «• d r u k . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a j 1.75. 

Oedrukt bij O, W. van der Wiel ie O. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N ' . 25. Zaterdag 18 Juni 1881. 

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. 

liet tbonneinent bedmagt voor liet binnenland / l . C K per .1 inundeu <if 
wel bij vooruitbetaling zet gulden per jaar. Afitonderlyke nouunen bij voor-
uïtbeatelliag 15 ceat. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren san 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
AdvtTtentieii van l ft regels ƒ 1 — , daarboven 20 ceat voor clkeu regel 

plaaUrnimte eu ll) reut voor eeu btwijüiiuiuiuer. Adverteutieu Vuur liet bui-
. tenlaud 2~> ectit per regel. 

Bij dit nommer worden twee pisten 
verzonden. 

H E T N I E U W E I fANÊGEGEBOUW T E 
A M S T E R D A M . 

(Met twee platen.) 

Onder de vele verbeteringen iu de verkeerswegen, 
tlie in den laatsten tijd te Amstenlam worden ge
bracht, behoort ook het in rechte lijn doortrekken 
van de Leidschegi-aehl naar de Buitetisiiigclgracht, 
waardoor tevens in de communicatie van het Leid-
scheplein naar tic Zuagbarriére langs de zoogenaam
de Schans eene lauggewenschte verbetering wonlt 
tutstandgebracht. 

Het was voornamelijk de roede einde tal van jaren 
bestaande Hollaiitlsche M a n é g e , tlie, ofschoon eigen
dom van tie gemeente, tiaar zij in erfpacht uitgege
ven was, die verbetering tegenhield, totdat het Ge
meentebestuur in het najaar van 1880 de erfpacht 
wist af te koo[*eu. 

Het gevolg was dau ook, tlat de belanghebbenden 
bij een manége zich vereenigilen tot stichting van 
een nieuw gebouw, dat meer aau de eischen van 
den tijd zou kunnen beantwoorden, en waartoe al 
spoedig een zeer geschikt terrein werd aangekocht 
tusschen tie Verlengde-Vondelstraat en de Vondel-
kade, juist op de giens der gemeenten Amsterdam 
en Nieuwer-Ainstel. 

De uitvoering van de grond- en fuut leer ing werken 
op den 24 Februari 1881 aanbesteed, werd opge
dragen aan den heer II. J . Meekers, voor tie som 
van ƒ 3 8 , 4 7 4 . Vervolgens wenl op den 24 Mei 1881 
de ophouw aanbesteed aan denzeltden aannemer, voor 
de som vnn /* 80,642. 

Onder deze kosten zijn echter de slalfittings niet 
begrepen, tiaar tie keuze ervan eerst natter wonlt 
vastgesteld. 

De hoofdtuegaug tot het geitouw geschiedt tloor 
een perceel in tie Verlengde-Vondelstraat, dat eerst 
op den 1 Mei 1882 kan aanvaard en tot dat doel 
nader verbouwd moet worden; tie tuin van dit par
aas] ' a l met een glazen kap oven lukt " i i wederszijdr; 
beplant, toegang geven 'ot de vestibule, die op de 
teekening is aangewezen en aansluit atm de opstijg-
plaats van tie rijbaan. 

Het manegegebouw heeft eene binnenwerksche 
lengte van 44.50 M . bij 19.45 M . breedte, waarin 
de rijbaan, door een paardenscliot omgeven, eene lengte 
lieslaat van .'15.20 M . en 15 M . breedte. 

De dagverlichting van deze rijbaan geschiedt recht-
atreeka door ramen in de zij- en eindgevels, waar
aan eeue lantaarn met staand licht op het middel
gedeelte van tie hekapping is toegevoegd. 

De overdekking van tie manége bestaat uit ijzeren 
kapspanten met boogvormige langsfcopnaHngan, en de 
afdekking uit geolied dakbeschot met zink overtrokken. 

De ruimten langs de zijgevels, tusschen de muien 
eu het paardenschot, worden ingenomen door tribu
nes, terwijl boven de upstijgplnats eene groote hel
lende tribune over de volle bix'edte is ontworpen, 
tlie van den daarachter gelegen foyer op tie eerste 
verdieping toegankelijk is. 

Vertier vindt men aan het eind van tie manége 
eene ruime verbindingsgang, die, hoewel tijdelijk af
gesloten, later, bij uitbreiding der a t e ü e n , tot com-
municatie tiaar tusschen zal moeten dienen. 

Boven tleze gang bevindt zich eveneens eene door
gaande tribune, zoodat bij uitvoeringen een genoeg
zaam aantal zitplaatsen voor de toeschouwers wonlt 
gevonden. 

De stallen vindt meu rechts eu 'nuk- van de op-
stijgplaats, geven ruimte voor 7 i [warden en zijn 
mede toegankelijk uit het midden tier manége. 

De ruimte als koetshuis op tie teekening aange
wezen, is sleclrts als voorloopig te beschouwen, daar 
bij uitbreiding, de stallen naar de zijde van de Vou-
delkade verlengd kunnen worden en de koetshuizen 
langs de Vondelkade zelve zullen wonlen opgetrok
ken , zooals in lichte lijnen op de teekening is aan
geduid en waarvooi tie fundamenten reeds zijn voltooid. 

Overigens vin.lt men in het voorgebouw, rechts 
en links van de vestibule, tie kamer van tien D i 
recteur eu de heeren-kleedknmer, waaraan grenzen 
de privaatinrichting en de trapzaal, tlie toegang geeft 
tot den reeds vroeger genoemden foyer en de damea-
kleedkainer op de eerste verdieping. 

Ten slotte zijn nog 2 zadelkamers, onmiddellijk 
aau de -lallen grenzende, aangewezen. 

De doorsnellen toonen volledig tie bedoeling van 
het ontwerp aan, waarbij alleen moet worden op
gemerkt, dat tie tribune, in het midden van de langs-
doorsnede, voor het orkest is ingericht en de be
pleistering van het inatiëgegebouw inwendig geheel 
iu Portliuid-cemeiitS|>ecie met aanwending van kunst
steen moet geschieden. 

Daar de bodem van het terrein geen genoegzame 
vastheid aanbood, is het geheele oppervlak met 2.50 
M . hoogte zand aangevuld. 

De werken worden met tien mestten spued voort
gezet, met het doel om ze uiterlijk op den 15 De
cember u. x. lïnaal te kunnen opleveren. 

Amsterdam, Juni 1881. A . L V A M G K N D T . 

11AHDSTE EN \V ER K A A N P O I . D K R S L L ' I Z E N . 
Bij de uitvoering van verschillende worken wordt 

een stn-vcn waargenomen, om tie timmerwerken van 
vroeger tloor samenstellingen in metselwerk , gehou
wen steen ot' ijzer te vervnngen , en wam- dit doel
matig geschiedt moet erkend wonlen , dat hierdoor 
verbetering ontstaat. 

Du besehoei ingen eu grond schermen, zelfs die van 
eikenhout , konden niet dan met groote moeite een 
halve eeuw in stand gehouden wonlen en vorderden 
voortdurend belangrijke herstellingen ; zij wonlen thans 
vervangen door muurwerk van gebakken steen, iu 
enkele gevallen inet hardsteen bekleed, of wel door 
muren van bazalt/.itilen. De houten land vesten , waar
mede de houten beschoeiingen bevestigd waren, heb
ben voor eene meer duurzame verankering van ge
smeed ijzer plaals moeten maken. 

Sinds tal van jaren woidt voor tie wanden van 
sluizen het hout niet meer gebruikt, en laatstgenoemd 
materiaal dient alleen voor de fundeering met vloei
en i i=. i L r-lukken en in vele gevallen ook voor de fleu
ren. De hoolildi-elen tier sluizen wonlen tegenwoor
dig vrij algemeen gemetseld in baksteen of hardsteen, 
en voor eene aanzienlijke dagwijdle zijn tie deuren 
van ij/ei-. De grootere duurzaamheid dezer werkeu 
wordt niet alleen door de wijze van samenstelling 
bevorderd, maar ook tloor hc|ierking van de schade, 
tlie tie paalworm kan aanrichten; hieromtrent raad
plege men een werkje van het jaar 1735, opgesteld 
door Abraham de Itruijn, en waarin erop gewezen 
wordt, dat tie paalworm rinds eeuwen in de timmer
werken aan zee ergerlijk heeft huisgehouden. 

Om de kosten van het makeu en het onderhou
den eenei' overbrugging van open poldersluixen te 
ontgaan, wonlt tie strooinruimte tusschen tie dag-
muren op zoodanige hoogte overwelfd, tlat ei een 
voldoend profiel voor tie doorstroom ing behouden 
blijft, cn over het gewelf wonlt de passage als weg 
Onderhouden. Bij deze constructie kunnen de hooge 
vloeddeuren, die bij groote afwisseling van lokalen 
waterstand op den uitlooziiigsboezem noodig zijn, ge
mist wontim. daarentegen BSDel m dit geval een 
tweede pnntetuk voor den aanslag der fleuren ter 
bovenzijde worden aangebracht. 

Bediaagt de sluiswijtlte 1.5 H . of minder, dan is 
er geeu beswaar bet bovenpuntstuk uit éen etuk hard
steen te nemen: is de afmeting grooter, dan wordt 
het raadzamer geacht dit stuk, evenals zijn tweeling 
op tien vloei', uit drie blokken samen te stellen. 
Bij dikte en breedte van eenige beteekenis kunnen 
kortere stukken beter geloven! wonlen dan langere, 
zixidat eerstgenoemde in dit opzicht de voorkeur ver
dienen , waarbij nog komt, dat de samenstelling uit 
drie stukken minder aan bivkeu onderhevig is en de 
vernieuwing van een ot meerdere deelen zonder be
zwaar kan worden lotstaiidgcbracht. 

De beste wijze van samenstelling bestaat in de 
plaatsing van twee zij- of eindstukken, die zoowel 
voor slagstijl als slagdorpcl dienen, en waartusschen 
het derde of middelstuk gelegd wonlt voorde overige 
aanslaglengte. Dc sprong van den slagdorpel wordt 
tloor tt» drie aamenetellende deelen geformeerd, en dc 
eindstukken zijn aan tie dagzijde dar sluis eu over 
de breedte, buiten tien sprong, eousolsgewijze afge
werkt , iu overeenstemming met tien vorm der bin
nen welllijn van de overkluizing. Het middelstuk 
sluit met eene voldoende poningschuinte tegen dc 
eindstukken en heeft eene meerdere hoogte, om op 
de laatstgenoemden te kunnen dragen. Het voegvlak 
tusschen het middelstuk en dc zijstukken k a n , over 
de breedte van den sprong, haaks op den slagkant 
en verder voor het achterdeel in de strekking van 
tie as der sluis genomen worden. 

Bij deze («schouwing is vooropgesteld, flat de sluis
deuren buiten de overwclving zijn geplaatst en niet, 
zooals vaak gebeurt, daaronder. De laatste inrich
ting is af te keuren, wijl groote moeiten en kosten 
gevorderd worden om bij de fleuren te komen en 
ze te heratellen; vooral in tijden van nood levert 
deze wijze van samenstelling groot beswaar. 

Een vakman maakte mij eens tie opmerking, dat 
hij bij ile toepassing van hardsteen er steeds op be
dacht was, de constructie zoodanig in te richten, 
dat nooit voegvlakken tusschen hardsteen onder
ling, ol ' tusschen hardsteen en metselwerk, bij hori 
zontale of verticale ombuigingen, in tie hoeken val
len ; steeds werd ernaar getracht de voegvlakken 
eenige centimetei-s boven of onder ol' terzijde van 
tie hoeken te bepalen, zoodat de hoek zelt in één 
tier blokken gekapt wonlt en de breedte of hoogte 
van dit blok nog eenige centimeters in het andere 
vlak doorloopt. Deze bewerking heeft veel voor, 
verschaft veel gemak bij het stellen en verdient aan
beveling, daar de hoeken sterker zijn en scher|>er 
gehouden kunnen wonlen. 

Doorn, Juin 1881. J . G , L U U T E N . 

P O R T L A N D - C E M E N T . 
(INUKZONIIKN.) 

Rotterdam , 15 Juni 1881. 
Mijnheer de Redacteur, 

Met een enkel woord willen wij terugkomen op 

het ingezonden stuk van den heer A . E . Hiaat a l 
hier, in Dc Opmerker van 2 April II. geplaatst, 
en Müden dit leeds eeider hebben gedaan, indien 
hefyons daartoe niet aan tijd had ontbroken. Wij 
«'* v 'y echter looiaf tie verzekering geven , dat wij 
venier niet meur op die zaak zullen terugkomen; wij 
oiitwoordee alleen, opdat uiet later van ons zou kun
nen gezegd wonlen i W i e zwijgt stemt toe." 

Vooreerst schijnt de heer Braat te denken, 'lat 
wij bezwaar maken tegen de breokumrhine. Dit is 
echter volstrekt niet het geval, al wan; misschien 
voor de zuivere proefneming een meer machinale 
en flus regelmatiger toevoer van den hagel in de 
schaal te verkiezen geweest, boven hel schonken v.m 
dien hagel uit eene stopllesch, als hier werd gebruikt, 
ilaar toch de minste onregelmatige beweging van 
de hand een plotseling gruoteren toevoer ten gevolge 
kan nebben, waardoor «ene ongelijke gewiehtsver-
meenlering ontstaat, die eene breking kan veroor
zaken, terwijl in gewone omstandigheden allicht uog 
een weinig meer had kunnen gedragen wonlen. Dit 
gedeelte der proefneming is echter van meer onder
geschikt belang, althans voor de feitelijke waardee
ring van cement, dan het maken der proefblokjes, 
waarbij uiet mag worden vergeten, dut de eene 
werkman iemand « a s uit de fabriek van de heeren 
Josson en De Langle die, volgens deu heer Braat , 
r U drie jaren lang niet tinders dool dan proel-
steenen maken. Indien nu die man een goed werk
man i s , wat hier voor tie hand l igt , dan moet 
hij ook het cement zijner fabriek aan hel gevoel, 
lijnte van korrel, kleur, enz. van anderen weten te 
onderscheiden, en waar blijft dan de garantie voor 
ile juiste, onpartijdige nauwkeurigheid bij het aan
maken der verschillende proofsteoneu.' De tegenwoor
digheid van de bestuursleden is daarvoor geen waar
borg, want al valt hunne eerlijke bedoeling niet te 
betwijfelen, blijft het de vraag uf zij den werkman 
aanhoudend op de vingers gezien hebben, en ten 
tweede of zij, als niet-geroutineerde proeve akers, 
allo misgrepen ook dan nog zouden hebben kunnen 
wfoYrioitiéii. De helper zal wel een bekwaam ce-
mentweiker zijn geweest, maar was geen geoefend 
proefsteenmaker, en daartoe behoort veel handigheid 
en voorzichtigheid. Zonder dus iets ten laste van 
dien werkman te willen zeggen, zul toch niemand 
ons euvel duiden, flat wij pretendeeren geen waarborg 
to hebben voor de onpartijdigheid van oenen, uit den 
aard der *nuk pa r tüd igen , werkman uit eene mede
dingende fabriek. Dit is onze zienswijze over de 
proefnemers, of liever gezegd proeven ma kers. 

Dat verder dit monster voor de proefneming 
expres was gezonden, of, zooals de heer Braat dui
delijker vindt, erpres was gemaakt, behoeven wij wel 
niet te hetoogen, aangezien tic proefneming zelve er 
het bewijs van levert, daar het munster, door de 
heeren medegebracht of gezonden . immers onge
veer het dubbele draagvermogen had van de hier 
in den handel zijnde M O N S T E R V A T R N , iets wat toch 
bij een goed en solied fabrikaat niet mag voorkomen. 

Wat de vertegenwoordiger der (abriek zeide van 
eene nieuwe proefneming met een monster uit 5000 
vaten (waarlijk een enorme voorraad voor eene groote 
fabriek, tlie veel afleveringen heeft) riekt sterk naar 
grootspraak. Er heeft zich hiervoor dan ook nog 
niemand opgedaan, evenmin als voor eeue gecontro
leerde herhaling van de proefneming, door het Hestuur 
der Atdeeling voorgesteld, en wij honden ons ook 
overtuigd dat er wel niemand komen zul, daar dit voor 
hem, tlie er nog toe zou inclineeren, veel te omslachtig 
en tijdroovend is , en zoo iemand dan ook zeer posi
tief zou moeten overtuigd zijn, dat bij het maken 
der proefblokjes, zoowel bij het vervaardigen als bij 
het verharden, aau alle eischen wordt voldaan, wat 
onpartijdigheid en geoefendheid van den maker, 
warmtegraad, enz. enz., aangaat. Hel is ook eene 
bekende zaak, dat de stukken, die vau een oven 
het hardst gebrand z i jn , het beste cement geven, en 
dat het verder ook niet mogelijk is , dat alles juist 
even hard gebrand kan wonlen, zoodat zelfs aan de 
allerlieste fabriek nog altijd stukken van die buiten
gewone branding kunnen worden uitgezocht. Maalt 
men mi tlie stukken fijn, dau zal men een cement-
inonster krijgen dat alles overtieft, en dat is juist 
het monster, waarover de heeren Dyekerhol! schrij
ven. (Zie de tloor ons uitgegevene brochure tol. 3.) 

Hei i * ons onverklaarbaar, dat de heer Braat niet 
begrijpt wat wij met de vergelijking der uitkomsten 
van eenige proeven bedoelden. Neen, het was niet 
eene vergelijking tusschen hel cement van de hee
ren Josson & Dc Langle met tlat van Dyckerhoff, 
die wij daarmede op het oog hadden, maar eene 
vergelijking tusschen de cementen van «le heeren 
Josson & Do Langle onderling of wel , om het den 
heer Hiaat duidelijker te maken, ••ene vergelijking 
tusschen het expres klaargemaakte monster, en 
de in deu handel gebrachte monsterritten. Ret klaar
gemaakte monster droog na 7 dagen tÜ K ( i . , het 
cement uit de monsleroaten na 7 dagen 37 K G . Het 
eerste weder im 28 dagen 70 K G . , het tweede 47 K G . 
en wij maken daarbij nog de opmerking, dat de 
vaten, die tot verontschuldiging van het minder 

draagvermogen, hel brandmerk van oud ol wat men 
noemt i vet legen cement" kregen, nog beter waren 
dau de verschere vaten. De oude toch droegen :tD 
en 50 K(».: de verache 3 0 ' ^ en 3 8 % K G . Men kan 
dus hieruit de ongelijkmatigheid dezer eementsoort 
tamelijk wel afleiden. Wij ho|>oii dat tie heer Braat 
een eu ander uu beter hegrijgien zal. 

Dat de hoer Braai aau het Dyckerliufl-cement 
zijne waarde laat als een goe«l cement, doet ons 
genoegen, en dit is trouwens iets, wat alle deskun
digen met hein volkomen eens zijn; of dit cement 
echter zou moeten achterstaan bij dal vau Josson, 
is iets, waarbij wel een groot vnugteeken mag wor
den gesteld; het is ons gebleken uit de ondervinding 
van den allerlnatsten tijd, dat juist niet alle ver
bruikers hierin toestemmen, daar wij als bewijs uit 
vele klinnen aanhalen , dal er verseheiilenen zijn, tlie 
•li ' cement bij dat van DyrkcrhotV zeer bepaald ach
terstellen, onder anderen iemand, wien wij in de 
laatste weken bijna 700 vaten leverden, eu ook 
deskundigen, di<' zeer klagen over ongelijkheid en 
scheuren. 

Wat ile bierbrouwerij van tien heer Rirchman 
aangaat, die als bewijs tegen ons cement zou moeien 
dienen, willen wij op tie bekwaamheid, juistheid 
vau oordeel, kennis van cement of wat dies meer 
zij van genoemden h e r volstrekt niets afdingen. 
hKi.n alleen zeggen, dal bij onmogelijk hel Josson-
eement boven dn van Dyckerholl kan verkiezen, 
daar met laatstgenoemde door hem geen proef ge
nomen wenl. Bovendien is het and wat veel van den 
beer Kirebtnan gevergd, zich zoo maar ineens als 
groot voorstander eener eementsoort te verklaren, zon
der ile gelegenheid gehad te hebben dit cement op 
den langen dunt' te beoordeelen. (let is ons ge
bleken, dal eene andere eementsoort, die eerst tloor som
migen verre boven anderen, ook boven die van Dycker-
holl gesteld werd, hij nadere kennismaking zoodanig 
tegenviel, en door de ongelijke hoedanigheid zooveel 
schade veroorzaakte, dat van diezelfde vroegere voor
standers er nu zi jn , die er geen kilo meer van 
zouden willen verwerken. Wij willen het voor den 
heer Braat niet hopen ; maar zoolang het tegendeel 
niet is bewenen. zou ook voor hem ztw iets niet tot 
de onmogelijkheden behooren. Neen, wil de heer 
Braat eene autoriteit op het gebied van cement ver
werken on procfnemen, tlau kunnen wij deu heer 
Ph. Lintlo, Directeur der Nederlandsche ('emeiitsteen-
tabriek te Delft, noemen, tlie nlle soorten onder
zoekt en aan het Dyckerhofr-cement, aan die tabriek 
nu eadert bijna 13 achtereenvolgende jaren met 
milioenen kilo's uitsluitend verwerkt, boven alle an
deren de voorkeur blijft geven, niet alleen om tie 
uitstekende hoedanigheid, maar ook om de voortdu
rende gelijkmatigheid. (Zie daaromtrent slechts de 
beide attesten op fol". 38 onzer meergenoemde bro
chure.) 

W i l men uog sterker bewijs voor de deugdelijk
heid van het Dyckerboll-cement boven anderen, wat 
door niemand ooit aan voorliefde, voorspraak, ol' welke 
andere bijkomende omstandigheid ook, kan worden 
toegeschreven, dan is tlit zekerde enorme uitbreiding 
van ons debiet, niettegenstaande, om zoo te zeggen 
met tien «lag, de concurrentie vermeerdert; wij kun
nen gerust zeggen: hoe meer concurrenten, hoe meer 
afnemers. 

U dankzeggende voor tie toegestane ruimte, teekenen 
wij met ile meeste achting 

Weled. Heer, 
Uwe Dienstw. Dienaren 

1. & D. VAN' !-i H POT. 

Berichten en mededeelingen. 
B Ü I T E N L A N I). 

— Den I len Juni is een begin gemaakt met het slech
ten van Ketilen's oude wallen. Reeds lang wenschte 
de burgerij vuu dien steenen gordel bevrijd te wor
tleu. l l i j belemmerde hare bewegingen, haargroei, 
t mgeveer tien jaren wenl erover beraadslaagd eu 
onderhandeld. Eindelijk was het zoover gekomen : 
Keulen mocht het dwangbuis wegdoen. Om negen 
uur trokken eeu aantal burgers in feestgewaad naar 
het stadhuis, tie eerste burgemeester Hekker kwam 
met do wethouders en leden van den gemeenteraad 
naar buiten, de kapel van het pionuiersbataljon blies 
eeu koraal, de burgemeester hield eeu toespraak, 
waarin hij de geschiedenis tier wallen iu 't kort .ver
haalde, en toen trok de geheele stoet, met een 
korps werklieden , gew:i|iend niet de gereedschappen , 
voor 'tslechten noodig, onder hot wapperen van Ken-
len's tinnier, naar tien Oereonahof, waar alle hooge 

beambten, de vertegenwoordiger der koninklijke Re-
geering, generaals en commandanten, presidenten 
van de rechtbank, afgevaardigden der naburige ge
meenten . tegenwoonlig waren. Ouder doodsche stilte 
werd bet sein gegeven om eeu mijn te laten sprin
gen, die onder den wal was aangelegd, eu weldra 
Stortte een stuk van den muur, tien meter breed, 
in de gracht. De eerste burgenu'ostor trad op den 
puinhoop, hield een toespraak, de mu/iek speelde, 
en — de plechtigheid was uit. 

http://vin.lt
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B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door dan Gouverneur-Generaal 
van Nederlandseli Oost- lndië zijn de volgende I»1-
schikkingen genomen: 

benoemd delimited, tot in^.uiciii-werktiii^kundif;js 
2e klasse bij den dienst der Staatsspoorwegen op 
Java, de lijdelijke ingenieur-werktuigkundige '2e klasse 
hij dien dienst O. (irothe; — tol adjunct-landme
ter 2e klasse bij het Kadaster, de adjunct-landme
ters 3e klasse bij dien tak vau dienst G . \ V . Ho-
bi nson. W. I'. Schnuu, C. A . Deelenian, I.. M . 
Knaud en J . G. van Angelheek; 

verleend: e n tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den oplichter '2e klasse bij den 
Waterstaat enz. \ V . II. van Poeteren, en aan den 
instrumentmaker bij den dienst dei' exploitatie van 
Staatsspoorwegen op Java L . C. G . OI Uiers, eerst
genoemde met ingang van 1 Mei ' 81 . 

— Door /,. M . is aan J . N . Koenen eu .1. .1. B. 
Wierk ing . np hun verzoek, eervol ontslag verleend 
uit hun betrekking van landmeter 1e klasse van het 
kadaster, behoudens aanspraak op |wnsioen. 

-— Aan het uittreksel uit het veralag van den 
hoofdingenieur voor het stoomwezen over 1880 ont-
leenen wij in hoofdzaak het navolgende: 

Op 31 December 1880 bedroeg het aantal stoom
ketels hiertelande 0 0 9 3 , geplaatst in 3081 fabrieken 
en stoomgemalen, 081 zee- eu hinncustuomsche|ieii, 
eu op 810 vervnerhare stoomtuigen, waaronder bag-
gervaartuigen, locoiunbilon , stoomboten, stoomkraneii. 
aaniieiners- en tramweg-locomotieven enz. zijn tt; 
verstaan. 

Deze opgave omval bijgevolg alle stoomketels 
halve die bij het Departement van Marine iu ge
bruik, en behalve de locomotieven der in exploitatie 
zijnde spoorwegen. 

De enorme uitbreiding, welke de toepassing van 
den stoom in de laatste jaren heeft ondergaan, blijkt 
wel hieruit, dat , sedert de in werking treding der 
wet van '28 Mei 1800 , bet aantal ketels vrijwel 
verdubbeld is. Op Ml December 1878 waren aan
wezig 5 3 0 0 , op id. 1879 5738 en op id. 1880 6003. 

In de Staatscourant staat bovendien hei aantal 
ketels, alsook dat der stoomwerktuigen, provincies-
gewijze vermeld, en ook ingedeeld volgens binnen-ol 
buitenlandse)! fabrikaat. 

Van de ketels wonlt het gezamenlijk verwermings-
uppervUk in M * . van de machines het vermogen in 
nominale paardekrachteu gegeven. In ronde cijfers 
bedraagt het eerste totaal 17-iOOO M a . het tweede 
07000 P K . 

Door de ambtenaren voor het Stoomwezen wenlen 
gedurende het jaar 1880 verricht 14493 inspectiën, 
omvattende beproevingen en herbepro.1 vingen , inwen
dige onderzoekingen , en uitwendige of oppervlakkige 
insjiecties. - Elke stoomketel werd dus gemiddeld 
bijna 2 ' / 3 maal per jaar bezocht. 

Het nut van het toezicht blijkt wel ten duidelijkste 
uit tie volgende sprekende cijfers, aan 't shit der 
mededeeling in tie Staatscourant voorkomende. 

Van de 6093 ketels bleken 15 in direct gevaar 
te verkeeren, zoodat het gebruik tijdelijk of voor
goed moest verboden worden. 350 leverden indirect 
gevaar op eu moesten binnen een zekeren termijn 
hersteld wonlen; bij '2311 waren bemerkingen van 
ondergeschikten aard, terwijl 3557 geen stof tol 
aanmerking gaven. 

Explosies kwamen in het jaar 1880 hiertelande 
niet voor, 

— Bij tien dienst van den Waterstaat en 's Lauds 
burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indie 
kunnen worden geplaatst twee practisch ervaren ad-
spirant-ingenieurs. 

De ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indie te stellen adspirunt-ingenieurs 
zullen ontvangen: 

l o . ingevolge art. I van het koninklijk besluit 
vau 0 Februari 1875, oo. 32 (Indisch Staatsblad no. 
I l l ) , eene gratificatie voor uitrusting ten bedrage 
van ƒ 3 0 0 0 ; 

2o. overtocht naar Batavia als gouvernementspa»-
sagier der eerste klasse, met een tier tlit Nederland 
vertrekkende stoomschepen , casu quo ook voor het 
wettig gezin; 

3o. een voorloopig traktement van f 100 's maands, 
van den dag van inscheping af tot den dag waarop 
het activiteils-tiakteinent, volgens de deswege be
staande («palingen, ingaat; dit voorloopig traktement 
wordt vóór het vertrek over twee maanden in voor
schot uitgekeerd; 

4o. in Intlie een activiteits-traktemeut van ƒ 350 
's maands, ingaande met de maand volgende op die 
van benoeming in Indie. {Zie voor de voorwaarden 
en vernachten de Staatscourant van 10 Juni j l . , 
no. 140.) 

Amsterdam. Hei Bestuur der Maatschappij tot 
Bevordering tier Bouwkunst heeft in het laatste 
nommer van het Bouwkundig Weekblad bekend 
gemaakt, dat het vaststellen van de bijdrage in het 
fonds voor het maatschappelijk gebouw onder nadere 
goedkeuring vau de Vergadering der leden van tie 
Maatschappij zal geschieden. Wij zijn het Best 
voor deze mededeeling erkentelijk. 

— Best ii unie ren der Maatschappij nArti et A m i -
citiae" hebben vanwege tie Oosten rijk scbe Itegeering 
mededeeling ontvangen, tint het Genootschap van 
Beeldende Kunstenaars te Weenen in het jaar 1882 
eene Internationale Tentoonstelling van Kunstwerken 
wenscht te houden, en dat tie opening waarschijnlijk 
in de maand Apr i l 1882 zal plaats hebben. 

Bij deze voorloopige mededeeling was de wensch 
uitgedrukt, dat de Maatschappij deze zaak voor Ne
derland zoude behartigen, en nu reeds de Nederland-
sche kunstenaars daarop opmerkzaam maken, ter
wijl uiüwodigingen, programma's en verdere iulich 
tingen zoo spoedig mogelijk zullen verzonden worden. 

Middelburg. Te Brussel is opgericht een Ne
derlandsche St oom-trummunt schappij lot deu aanleg 
cn de exploitatie der lijnen Middelburg—Vlissingen— 
Breskens—Maldegem—Walsoorden—Hulst. Het kn- ' 
pitaal der Maatschappij beiIraagt een millioen tinnes. 

Gouda. In tic op 13 Juni gehouden Vergade
ring van den Gemeenteraad deelde de voorzitter mede, 
dal de concessionaris voor de waterleiding de dooi
den Raad verlangde zekerheid heelt gesteld, cn dat 
tie noodige plans en teekeningen door hem zijn in
gediend. 

Nog deelde de voorzitter mede, dat het waarborg
kapitaal voor tie concessie VOOT een stoomtram weg 
van Gouda naar Bodegraven is gestort, terwijl de 
heer A . Kapt i jn , concessionaris, machtiging vraagt 
de concessie over te dragen aan een naaiulooze ven
nootschap. 

Delft. Voor het overgenge-examen B aan de 
Polytechnische School hebben zich 99 candidaten aan
gemeld , waarvan 12 zich terugtrokken. Van de 
overblijvende tachtig zijn 01 geslaagd, te weten: 

Voor civiel- cn bouwkundig ingenieur: II. P. A . 
Alpherts, G . Brouwer, W . E . Cramer , J . E . J . Cuy
pers, A . C . I. van Eelde, G. J . de Groot , l l . A . 
Holthe tot Echten, K . T. H , Roos. 

Voor civiel- , bouwkundig- eu werktuigkundig in
genieur: .1. C. van Aals t , lï. van den Broek, A . J . Buis, 
K . Burger, E. van Dreveldt, J. J . F l o b i l , C. C. 
van ' tGroenewout, .1. van der Hoek, II. I. van 
Hoorn, A. Koolhoven, T. M . van Kouten, J . Krans, 
K . J . A . Ligtvoet, C. van der Made, H . van der 
Minne, 11. de Mol van Ottcrloo, J . J . de Muynk , 
II. P a u l , L . L . Polis , P . du Kien , W . Rutgers, 
,1. N . van Ruyven, M . Sanders, A . Snethiage, .1. 
J. Stoel . P. ('. Visser Gz . , J . T . I I . van de W a l l , 
L . M . von Weiier , A . Westenberg. 

Voor scheepsbouwkundig- en werktuigkundig in
genieur : C. van Buysen, D. L . (iraadt van Roggen. 
J. II. G . Jordens, J . Radier, J . Schoehuizen. 

Voor werktuigkundig ingenieur: B. M . Blijdensteiu . 
G . L . Driessen, J . J . s'Jaeob, K . Pringle, A . L . Snotick 
lliirgronje, t ï . Ch . Snouckurt van Scbauburg, II. T 
van Stipriaan Luiscius, C . T . Stoel, A . .1. M . Stof
fels, N . Wildeboer, D. W . P . Wisboom, L O D i j i -
hoorn, J . T. L . van Hasselt, J. T. R, Hellendoorn, 
H. J . Herbig, A . van Raal le , J. J. Raa t , L . H . 
van der Sande, J . G . M . E . Vlielander. 

Deventer. Tot leeraar in bet handteekenen. 
schilderen en boeteeeren aan de inrichtingen van 
middelbaar onderwijs, alhier, is benoemd tie heer S. 
Boukema, tc Delft. 

Kampen. Volgens het bestek voor den bouw 
van de Hoogere Burgerschool eu het Gymnasium zon
den de fundamenten op eene zandaanvulling worden 
aangelegd, maar toen de sleuven op de bepaalde 
diepte waren ontgraven, bleek het, tlat de bodem 
moerassig was, uit zeer gemengden grond bestond 
en het terrein met schiwiingen , waliunren , enz. door
kruist! was Door tien architect werd toen aau den 
aannemer bist gegeven eene paaltïimloeriiig tc ma
ken, waarvan de meerdere kosten naar nader vast 
te stellen eenheidsprijzen zouden vertekend worden; 
tie aannemer betwistte den architect het recht om 
tleze prijzen te bepalen en de laatste was van mee
ning. dat de bepalingen van het bestek ham daartoe 
recht gaven. Toen tie aannemer bleef volhouden, 
dat tnet de paalfutideering eerst dan begonnen zou 
worden , als omtrent de hoegrootheid der hem toe 
te kennen vergoeding en verlenging van den termijn 
van opleveting overeenstemming bestond, werd door 
partijen overeengekomen deskundigen te benoemen , 
om iu tleze zaak uitspraak te doen. Zij verbinden 
zich in die uitspraak le berusten en droegen aan 
drie deskundigen op, de meerdere kosten tier fundee
ring te berekenen en opgaaf tc doen van de verlen
ging van t i jd, waarop de aannemer recht had. De 
gemeente Kampen benoemde tien heer P . de Kiewi t , 
opzichter van den waterstaat aldaar; de aannemer 
wees tien heer G . II. van der Heijden , aannemer 
te Arnhem, aan en de rechtbank te Zwolle benoemde 
den heer L . Krook aldaar. De deskundigen hebben 
rapport uitgebracht, het bedrag der buitenrekening 
is vastgesteld en de opbouw der hoogere burger
school en het gymnasium zijn in vollen gang. 
Hoewel door deze verstandige wijze van handelen 
het voeren van proces vermeden werd, is een schoon 
tleel van het seizoen voorbijgegaan, en moet alsnog 
wonlen uitgemaakt, welke schadeloosstelling den aan
nemer voor dit oponthoud moet wonlen uitgekeerd. 

Sneek. De Gemeenteraad van Sneek heeft aau 
de Nederlandsche Tram wegmaat schappij concessie ver
leend voor den aanleg van een stoomtramweg van 
Sneek over Oppenhuizen en Uitwellingcrga tot Joure. 

Doesburg. In tic raadsvergadering van 2 Juni 
werden twee belangrijke besluiten genomen: n.l. om 
f 12,500 bij te diagen VOOT de verhooging van den 
weg door tien Ellekoinschen Overlaat, waardoor het 
uitlicht bestaat, dat tie iximmtmicatie tusschen Does
burg en Dieren niet meer door hoogen waterstand 
zal worden belemmerd ; en om ƒ 1000 beschikbaar 
te stellen voor het best gekeurde project voor eene 
raste mug over den Usel alhier. 

Doetinchem. De Raad van Stad-Doetinchem 
besloot ƒ 3 0 0 0 beschikbaar te stellen voor de op
hooging van den Ellekoinschen Overlaat. 

Anna-Paulowna. In den Anna-Paulownapol-
der is het gedenkteeken onthuld van den heer J . C . 
de Leeuw, den ontwerper, stichter en dijkgraaf van 
dien polder, iu tegenwoordigheid van tie familieleden, 
hei polder- en gerneentebaatuur en vekbelangatellen-
deo. De verdiensten vau den overledene wenlen her
dacht door den tcgecwoordigen dijkgraaf, tien heer 
Perk , en door den heer Cohen Smart, van Alkmaar. 
Bedankt werd door den zoon van den overledene, 
die een manneren krans op het gedenkteeken plaatste. 
Tevens zijn in dc vergaderzaal van hel jwlder- en 
gemeentebestuur geplaatst de portrettan van de hee
ren De Leeuw en Van Ewijck, welke laatste inder
t i jd, als Gouverneur van Noord-Holland, den lieer 
De Leeuw bij de droogmaking van den polder krach
tig heeft gesteund. 

E R II A ï II M . 
Aan het slot van het artikel over Tentoonstellin

gen, voorkomende in no. 94 vnn dit weekblad . stant 
voor de vier laatste tentoonstellingen H W n i o r , moet 
zijn Weenen. 

Vankondî inffpn van Aantastingen. 
Maandag, 'in Juni. 

'*-llage, Ie I D / , uren. door het ministerie vnn water
staat enz., aau het gebouw vau bet pmv. bestuur: het 
liotiwen van eene woning voor 3 slui-kiLt'tits hij de Koren-
hriigshu- te Gorinchem. Raming ƒ 0800. 

listerie van kokmlèni 
' i i , wissels, puntsttikken. 
ene draaischijf enz., ten 
ieiit te Soerabaia. 
Cretarie: lo. het maken 

. ten diens 

'ullage, Ie 12 uren. dr 
tie levering van stalen simnrstav. 
kruisingen, ijzeren dwar-liggei-s, < 
dien-te van liet luarillc-etahlisseii 

Berdreeht . te 12 uren. ter sr 
der gebouwen en hij behoorende 
een stoomgemaal in liet wi-lcl i jk deel van den Stadstml-
der. nabij Donlrecht: liet make ner polderkade, ui 
3 pare, ter gezamenlijke lengte van nngev. 1372 H., ten 
behoove der nieuwe iii|N>ldering. len tionnlooslen validen 
nieuwen Noord|.older, nabij Dordrecht. 

Leiden, te 12 uren. door burg, eu wetb.: bet leveren 
en leggen van hardsteencn trottoirbanden op de llnngc-
woerd: 'io. het leveren van een overhaalsclionw. 

Bieren , te 12 uren. in het logen t-Wesltintl : bet 
leggen van eene waterleiding ter lengte van -gift M. Iul. 
bij den unhitect M. K. Smit. te Dieren. 

tmsirrdum, te I nor, door hel mini-!, vati kolomen, 
in het gelmuw der Maatschappij Tot Nut van ' l Algemeen : 
de levering van verse lullende hennndigd heden, iu 23 
perceelen. 

•udrnbearh , te 5 uren. door het heen i raad scha pshe-
stuiir van tie Mark-en-llinlel. Inj A. Vermeulen: lo. ver

stellingen aan de aaide- en rijswerkei 
de sluizen 
SO. idem idem en idem v;i 
werk. ler hoeveelheid vau 
der rivier, in 4 |>cn\ 

Middel*.uni. t.- 7 i 
l .acuui: hel afbreken 

onder 
i bet jatigp.ul enz.: A t . IKI 
I2.M5 M 3 ; 4". liet -.1 i ..kei 

ii. door I). Iluizinga. hij N. van 
i het koehiii- en midiMgchouw 

en wederopbouwen ervan. Aanw. te 3 uren. 
Middelburg , 's avonds S uren. in de sociëteit lle Ver

genoeging : het aflirekeu van bet aan de soriëteil behoo
rende .• '• II.•. "Ite Kcrseliooiu" en iu de plaat- Imuwen 
van eene dubbele kegelbaan met 2 vertrekken. 

Joure. hij notaris Monnik: het verhouwen v.u ne 
Imeivnhuizuig c. a. te Stiens, in buur bij M. S, Knoistra. 
Inl. luj den architect F. Brouwer, te (,'onijliui. 

ninndag, 21 Juni. 
Ilurilrei lil . te 11 un-n, door den aivhitect II. W. Veth. 

ui Kooiibaiidel-en-/ii't'aarl : bet bouwen van eeu kantoor 
met glaspakhuis, verzilver-en pol ijst lokalen, aan de Schrij
verstraat en Kui|iershaven. 

Mrdemhllk . te 12 uren. op het Koggenhuis; lo.eenig 
timmer- en metselwerk aan de gebouwen, behoorende bij 
bet stoomgemaal «De Vier-Noorderkuggen"; 2o. de levering 
van steenkolen: 80. de levering. 111 2 perc., van 800 H* 
riviergriut. 

Baardwijk, tc 12 ureu. door bet waterschapsbestuur 
van lie Bit. i-eti-Buiten polder, hu, N. I.. Dekkers: bet 
ophoogen der aardebaan en het met klinker» bestraten 
van een gedeelte der Akkersteeg. 

Leeuwarden, te l uiir, door bet mim-tcrie van wa
ter-taal enz., aan bet gelmuw van bet pmv. bosl.: het 
onderhouden van den stl'onmlcidcndcn dun en .ian hooien 
door de unit de Ikilg. eiland Ameland. Raming ƒ 1790. 

Arnliem. te 1 uur. door den burgemeester: het ma
ken en leveren van eene waterkar. 

Asastereeas, door de architecten Van RooendaJ en 
t'o.: het IHHIVVII van een woonhuis aan de Weleringschans 
bij de Sptegelbrug, 

Wernsdag, 22 Juni. 
vi lMj ï r . te 11 uren. door het uiitiisterie van waterst. 

enz.: lo. bel verrichten van haggerwerk iu de Kouinkl,aven 
te Rotterdam, tusschen de kilouieterraaien 132 eu 134: 
2o. het verhoogen en verdedigen van den linkeroever van 
de Dortache Ki l , tusachen de ulometerraaieu 123 en 127. 
onder de gem. Di.hheldaiil. Raining ƒ57.875. 

Mlndeleenen te 11 men. ter gemeentesecretarie: de 
onderhoudswerken der zee-luis. haven- en zeewerkeii. Iie-
nevens liet vernieuwen vau den ki-t paal regel in de Haven 
langs den Ousterpaahegel. lang 29.90 M. 

H e l l e v o e t - l u i » , te l l 1 ' , uien. door deu directeur der 
marine: lo. bet n.l.i aanwijzing maken van eene -leen-
kolcnloods; 2o. bet naar aanwijzing opruiiueii vau een 
gedeelte houten beschoeiing en 2 vleugels vau hellingen, 
en het daarvoor maken van kaaimuren. 

H-llagr. te 12 uren. door het uiiiii-lerie van water-
slaat en/... ten dienste der Staatsspoorwegen: het maken 
van den onderhouw eener doorlaatlung iu het Bossche 
inundatieveld. Raming ƒ 221.000. 

Breda, te 12 uren, ilimr de com missie van beheer der 
stadsbunk-vaii-leeiiiiig. ten gemeentehuize : lo. bet verven 
der gebouwen aan de buitenzijde; 2u, bet doen van her
stellingen aan de daken der gebouwen. 

Weena, te 1 uur. door het bestuur van 'len Blocinen-
esiernolder, in de Roskam '• het uitvoeren van eenige her-
stellings- en veil iet erings werken aan de Vecht kade, langs 
geii.vir.den judder. Aanw. 2t) .linii. 

•reek-In-Waterland, te 2 uren. door het gemeente
bestuur: de vernieuwingen en herstellingen aan de ge
bouwen eu werkeu der gemeente, 

llerdrken»h.erb,e, te 2 uren. door het polderbestuur 
van Hoedekenskerke: lo. de gewone onderhoudswerken 
van hel waterschap. Aanw. 20 en 21 Juni: 2o. de leve
ring vau loon schcepstons afval van Doorniksche- of 
Lessineesche steen. 

Bendrrdag 
Kaï trrdam, Ie 10 uren, i 

eeu pand aau de (tedeinpte-Bolersloot. lid. bij deu archi
tect W. C. i'oepijn. Aanw. 22 Juui. te 10 uren. 

Certgenr, te 10',', uren. in het gemeentehuis: het 
doen van steenliestorting ter verdediging van deu oever 
van den cal. At ma-polder. Aauw. 20 Juni, te 10 uren. 

« a u d a . Ie 11 uren. in Arti-Legi: het verbeteren der 
kazerne te Schoonhoven. Itaining ƒ 11.000. Bilj. inz. 
uiterlijk 22 Juni. bij den hoofdopzichter van fortificatiën. 
aldaar. 

Urn Burg (op Tossoli, te 11 uien. door bel college 
van dagelyksch hestuur der 30 Gen iiscluip|ichjkc l'oldcr-
op Tessel. ten niadhoize: bel verzwaren van de kade 
van den Molenboezem, in deu polder Het Noorden. Aanw. 
22 Juni, le 10 uren. 

Uranlngen. te 12 uren. door den ontv. der reg. en 
dom., in De l'nie; bet slechten der nog aanwezige ves
tingwerken tusschen bel Reitdiep en bet H no ritsel» "diep, 
bet dempen van de gracht tusschen het Reitdiep en den 
weg buiten de Apoort, van deu nonrdnnsthoek der Wester
haven en van een inspringenden lioek van bet Damsterdiep. 
inet den aanleg van wegen. Aanw. 21 Juni, te 10 uren. 

\ M J l . r |e 12 ureu. bij Wed. Van der Nulft ; liet bou
wen vin een stationskufliehtiis met -tailing, lui. bij den 
bouwkundige l i . .1. Avenlijk. aldaar. Aanw. te 10 uren. 

(•ranIngen . te 121/, uren. dnor burg. en weth.: bel 
graven van grachten bij dc hoeren behuizingen op de 
plaatsen nos. (len 7. Inden Nieuwen Ituigezaiidsterpolder. 
ter gezamenlijke lengte van OOgev. 688 M., met inbegrip 
der dammen. 

Vranltigen. te J2 3/ t uren. door burg. en weth.: het 
onderhoud vau eenige pounicn binnen de gemeente, van 
1 Juli '81-1 Juli '84. 

llaarlrm, te 2 meu, door het genteen tebest.; hel ma
ken van een paardenstal, eene knee hts won ing, eene berg
plaats met wagemnakei ij en eene voor lompen, een loods 
tot bereiding van compost mest, een idem tot het desili-
fecteeren van tonnen, een stookplaats met schoorsteen, 
bet gedeeltelijk vernieuwen en overdekken van de 4 In
staande beerputten en bet makeu van een houten wal 
langs die putten, op terreinen van de gemeentereiutgiiig. 
Raming f 15.150. 

Haarlem, te 2' % aren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van bet prov. bestuur 
lo. bet voortzetten der verbetering van de haven op Ter
schelling. Ruiling ƒ 10.600 ; 2o. het herstell u verbe
teren van de Rijkszee werkeu oj. Marken. Raming ƒ WVO. 

('adxand, Ie 4 ureu. iu het beituoragebouw van bet 
waterschap der Sluis aau de Wielingen: de levering van 
d.|k-ui.tlerialen. 

Iluagt-vren. door den aannemer .1. Kal t : het geheel 
iifverven der in aanbouw zijnde school en nndervvijzers-
woning te Hoogevean. 

VrUdag. 2 4 Juni 
Middelburg. te 10 uien. door bet ministerie van wa

ter-taal enz., aan het gebouw van bet pmv. bestuur: 

, S3 Juni. 
i De Romein : de bouw 1 

bel makeu van paalwerk en van een ijzeren bank vuor 
den regi-treeretideti getijmeter bij Bruinisse aan bet Zijpe. 
Aauw. 20 Juni, Bamiug /'620. 

's-Bosch, te l l l l / , uren. door bet mini-terie van water
staat enz., aan bel gelmuw van het pmv. best.: liet ma
ken van eene ijzeren hrug. mei steenen landhoofden en 
dito pijlers, ter vervanging vau de houten brug no. .1 in 
den liijks-gii.nlen weg van 's-llosch naar Hedel. Aanw. 20 
Juni. Raining ƒ 411.000. 

hu i tt i j k . te II men. door burg. eu weth.: het ma
ken van een brandspuilhiiis. bewaarplaat- vau ai re-tan ten 
en eene bergplaats aldaar. 

Leruwardrn. Ie 12 uren. door bet ministerie van wa
ter-taal enz., aan het gebouw vau bet prov. bestuur: het 
onderhouden van deu stroomleidendeu dam eu aanhooren 
door de geul de Balg op Ameland. Aainv. 20 Juni. Ra
ming .' 1700. 

Illrmeii. te 12 ureu. in bel geiueenelaudsluiis vauZue-
hurg-eii-Dieinerdijk : |n. bel aanbrengen van eene steen
glooiing aau den zeedijk liisscben de uommerpalen 20 eu 
21. beoosten Diemerdaiii: 2o. het verlengen van een Steenen 
•.overwerk aan den zeedijk, tusschen de uommerpalen .10 
eu 81, ouder Muidcti. Blij. inz. hij deu secretaris Mr. E. 
van lleu-ck le [.oenen a|d V.idit, Raming ƒ6962. 

Ulllematad, Ie IJ uren, door bet waterschap de 
It.iigenhil. iu de Oraiijcsncictojt: bet verhoogen cn ver
zwaren van de Imezcmkadc van den bestaanden voor-
boerem 

•Hnrek. le I uur, iu de Nieuwe Doale: het verbouwen 
van pakhuizen op de Dollen. Inl. bij den architect A. 
Breunissen Troost, 

llarahurg . te 1 uur, door bet gei neen tebest.: het ver
lengen dei U-taande hazaltkade aan de haven aldaar, met 
80 M. geheel nieuwe hazaltkade. 

Kalrrdag. £.\ Juni. 
Hekpiblrruni. te II men. door den burgemeester van 

Harrudeel: bet aflirekeu van de school eu onder wij zcis-
woiiiug, het vertimmeren van een buis voorondervviizers-
woning eu bet bouwen van eene nieuwe school te Aluie-
i.uin. Aanw. 21 Juni, te 11 uren. 

I'ranrkrr, te 12 uren, donr het geineentebestlliir: het 
boinveu van eene school voor 288 Wrlingen. Iul. hij den 
gem iteaivbilect K. llof>tia. Aauw. 21 Juni, te 11 uren. 

aaeeh . te 1 uur, door burg, eu weth.: bel makeu 
eener va-te brug. over de Stadsgracht bij het gymnasium. 
Inl. bij den getiieoiitcairhilect J. P. Hugendijk.' AailW. 21 
Juni, te l i uivn. 

Utrecht, te 2 uren, door bet ministerie van water-taal 
enz,, aan hel gebouw van bet prov. Iiestinir: de voor
zieningen aau de hoorden van het jaagpad lang- den ge-
ka na liseen len II-'H l.l-el. onder de gein. l.Isclstein. Aanw. 
31 Juni. 

Brugrii, Ie 3 uren. door hel gemeentebest.: lo. hel 
afbreken der oude gehouwen: 2o. bel vergrooten der 
scbikd en het lioiiweii eener nvetdekte sjvelplaats; .'lo. bet 
bouwen van eene onderwij/erswoning: io . bet leveren en 
-lellen van schoolmen beien, iu ééne ma—a. Aanw. te 
Rijkevoort, te 10 uren. Inl. hij den architect J . Beuijssen. 
te Boltameer. 

Maandag, 2 7 Juni. 
hInnUert , te 11 uren. door het bestuur van de Drie 

Bolders, gen. Grunte-Polder, Zandberg en Nieuwendijk. 
onder di- gemeenten Khindert en Zevenbergen, in de 
Stadsherberg: lo. bet lever u stellen van eeu centli-
fllgaaljHimj.werkl.lig mei -looinkelel en verdere oauhoo-
righeden: 2o. de gebouwen lot plaat-iug van genoemd 
werktuig, -cbiM.r-tecn. steenkolenberg|.laats en verdere tot 
het te stichten stoomgemaal behoorende werken. Inl. bij 

"' " e t .1. Paul, te /.evenhui zen. Aanw. 20 Juni. te 
11 uren. 

Hard rei lil 

. te 

. te 12 uren. ter secretarie: de nphooging 
•in in den Hieslmseh nabij Dordrecht, ten 
e maken hoogdrukwaterleitling aldaar, met 
an hel benoodigde rivierzand. Aanw. 22 

Vlanen, te 2 uren, door kerkvoogden der Nederi. 
Herv. gemeente, in de kei kekamer: het verven van bet 
inwendige van bet kerkgelmuw dier gemeente. Aanw. 20 
Juni, te ]>/, uren. 

Amsterdam, te 3 men. in De Roode Leeuw: het 
aitioveeren vau een perceel en het daarterplaatso bouwen 
van eene volksgaarkeuken, met woninfi en verdere werk.-II. 
OJI de Wittenburgergracbt. Inl. bij den ingen.-architecl 
A. L van Gendt, aldaar. 

Zijpe (by Hriiinissei, dOOT deu ingenieur Martini Buts, 
te Botterdam: het vergrooten van eene houwschiiur in 
deu Ai ina-.lacoba pulder. Aanw. 21 Juni, te 12 uren. 

llhiNdag, 2 N Juni. 
I.«unieker . le 12 uren, door het geineentehest.: het 

bouwen eener onderwijierawoning. Aauw. te lo uren. 
I'lrrrht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbiireau: het afbre
ken van een wachtershuisje en bet maken vau eene 
wachter-woning met stalgebouwl je. ten behoeve van den 
overweg iu den verlegden Rijksweg van Tilburg naar 
'sdkisch. nabij Tilburg. Aanw. 21 Juni, te 1 uur. 

lUj-cn vanwege A. II. ter Horst, in het logeinent-
Koendorink : het bouwen van een woonhuis. Inl. bij deu 
architect J. M.. | | . te Mengeloo. Aanw. te 9 uren. 

Nijmegen door den burgemeester: het metselen vat. 
fi grafkeldi'rs op het R. K. kei-kluif aldaar. 

Warnsdag, 19 Janl. 
M-llagr, te II ureu. duur het ministerie van waterst. 

enz.: lo. de opruiming van bet wrak van een vaartuig, in 
ile Nienvve-Maas. boven de (irneneplaat, onder Usehunude, 
Aanw 25 Juui; 2o. het maken van 4 dvvaiskribben langs 
den linkeroever van rle Lek. onder de gemeeute Streef
kerk, tusachen de kilouieterraaien 111 en 112. Aauw. 25 
Jont. Kaming / 15.100. 

'«•Hage, le 12 ureu. duur bet ministerie van water-
staal enz., ten dienste der Slaatss|n tor wegen : het makeu 
eener doorlaat brug over den Baard wij ksc ben overlaat en 
eenige ventere werken, lui. bij den eerstaanw. ingenieur 
tc 's-Bosch. Aanw. 21 eu 22 Juni. te 11 ureu. Ramiug 
/':W4.O0O: 2". het makeu van werken tot uitbreiding van 
liet station Geldennalscn, ten behoeve van den spoorweg 
Dordrecht—Eist. Iul. bij den eerstaanw. ingenieur te 
Gorinchem. Aanw. 21 en 22 Juui, te ML uren. RUIIÜIUJ; 
ƒ 246.50(1. 

Kalk, te 12 meu. door het gemeentebest. van Gaas-
te rl and: het afbreken van eeu huis te Balken in de 
(•laats daarvan stichten van woningen e. a. 

Ilanderdag, ao Juni. 
Ileventer. Ie 10 uren. tloor burg, eu wetb.: bet maken 

van eeue bascule brug bij het station te Deventer, en van 
eene ophaalbrug bij de voormalige Bergjmort, aldaar, in 
2 perc. en in massa. Iul. bij den gemeentearchitoct W, 
C. Metzelaar. 

H a a r l a m , te 21/, men, door bel ministorie van wa
tertaal enz., aan het gebouw van het prov. best.: lo. 
de voortzetting der verbetering van het Krabbersgat bij 
Knk hui zen. Aanw. 25 Juni. Itaining ƒ 45.000; io. het 
verrichten van eenige werken op l'rk. Aanw. 25 Juni. 
Bamiug ƒ 6000. 

Vrijdag. I Juli. 
Middelburg, te 10 uren. door bel ministerie van wa

terstaat enz... aau het gebouw van het prov. oestuur: 
bet wegruimen van een wrak op de Neeltje-Jansplaat in 
de Onster-Scholde. Aanw. 25 en 27 Juui. 

Iliirttelc, te 10 uren. iu bet gemeentehuis; de gewone 
onderhoudswerken van Idlewoulsilijk-eu-Bursele. met dijks-
verhooging eu vernieuwing van steenglooiing, in 1 pen'. 
Aanw. 24 en 27 Juni, vau10 — 11! uien. Raming ƒ 34,894.84. 

Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van bet pmv. bestuur: het 
verlengen vau den linker veerdaui vau het Rijks veer over 
de Waal te Zalt-Bommel. Aanw. 23 eu 25 Juni. Ramiug 
ƒ 2230. 

Uranlngen . te 12 uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gelmuw van het prov, best.: lo, 
bet plaatsen vau 3 dukdalven langs den westelijken oever 
der Buiten-Aa buiten de Nieiiwe-Statenzijl. Aanw. 24 
Juni Runing ƒ 1780; SO. het deen van bestratingen OJI-, 
benevens het vernieuwen vau 2 bestaande eu het maken 
van een nieuwen duiker ouder deu Rijksweg van Gmnin-
gen tot de grensscheiding van Friesland bij de Üerkesbrug. 
Aanw. 24 Juni. Bamiug J 5.">20. 

Leeuwarden . te 12 uren, duur bet gemeentebestuur 
vau Leeiiwai'der.ideel: bet vergrooten en verhouwen vun 
de openbare lagere school in de Buurt te Huiziim. Inl. 
bij den gemeentiiipzichtiT Wesselius, te lluiziuii. Aanw, 
25 Juui. le 11 uren. 

Wagenlngen. te 12 uren, in het Hotel-Steitk: bel 
bouwen van oene villa met koetshuis, slal en woning al
daar, aau den straatweg naar Renkum. 

Middelburg, te 1'/, ureu, door hel gemeentebestuur: 
het bouwen va né bonten rijbrug over de Vest aau 
het einde der Nedcrstraat. Aanw. 21 en 23 Juni. 

Xaterdag, 2 Juli . 
I'trecht, te 2 men, door het pmv. bestuur: hel ver-

dic|*n van den Krumme-Rijn. van deu mond der Lang-
broeker wetering tot ougev. 1000 M. beneden de brug te 
Biinnik. Aanw. 27 Juni, te 10 ureu, te Btiunik. 

Maandag, 4 Juli . 
Maaatrlrhl, te 10 uivn. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van bel j.mv. be-tuur: het 
gedeeltelijk vernieuwen van den bovenbouw der doorlaat-
brug in "liet Rijkerveld, in den Rijksweg le klasse Maas
tricht-Vaals. 'Aanw. 30 Juni. Raining ^4800. 

Amsterdam . te 1 uur. doorliet ministerie vau koloniën, 
in bet gebouw Tot Nul vau 't Algemeen: de levering van 
verschillende beitondigdheden, in 10 perceelen. 

ttorn-dag • Juli . 
'•-Hage. te 11 ureu. door het ministerie van waterst. 

enz.: het verrichten van haggerwerk in bet Ztvmtewater, 
tusschen den mond der Vecht eu Ha-selt. Aanw. 2 Juli. 
Raming ƒ 0.55 js-r M*. 

V rijd un, s Juli . 
Middelburg, le 10 uren. tloor het ministerie vau wa

terstaat euz.. aan hel gelmuw van bet nrov. Iiest.: het 
verhoogen van den l Insthuveudai.i to Breskens. Aanw. 2 
en 4 Juli. Raming ƒ 18.250. 

lllnsdag, 1 2 Juli . 
Leeuwarden, Ie 1 uur, door bet ministerie van wa

terstaat eu/... aan bet gelmuw van het prov. be-tuur: 
lo. bet doen van beplanting langs eeuige gedeelten van 
den Rijksweg tusschen Marsuin en Heetgum. Kaming 
ƒ 1010: 2o. idem langs eeu gedeelte van den Ryks-grooteii 
weg tusschen Sneek en de Lemmer. Itaining J 5020. 

Banderdag, 1 4 Juli . 
Haarlem, te 2',', uren. door het ministerie van water

staat, enz., aan bet gebouw van bel pro*, best.: lo. het 
makeu van een hoofd met plankier aan de haven np 
Vlieland. Aanw. y Juli. Raming ƒ7900: 2o. het weg
ruimen van 3 wrakken in het zuidelijk gedeelte der Zui
derzee. Aanw. 9 Juli. 

Afloop van Aanbestedingen. 
I lc i rdrechi , 3 Jum: bel bouwen vat n villa aau den 

Parallelweg: gegund aan l i . Schouten, le Dordrecht, v.mr 
/ 2:i.r>90. 

Kul lerdam. 4 Juni: het Imuwen van 7 panden aan 
den Goudscheweg en Groenelaan. aldaar, onder belieci 

den architect W. ('. Ccmpijti: ingekomen 8 bilj. als 
te Gouda, C. Reuhl. 

J. Mirande, 
K. Blesgraaf, 
W . Bleijenburg. 
J. Kramer. 
W . v. d. Hoeven, 
A. Hviikemans. 

> Rotterdam, 
idem 
idem 
idem 
idem 
kien 
idem 

ƒ 57.r»oo 
56.850 
53,749 
50.680 
50.361 
4ÏI.H44 
4u,r>yo 
48.höh Wed. G. t'ame-iA Co. 

gegund. 
Nrh even Ingen • > Juni: het a mo voeren en wederop

bouwen vau een woonhuis iu de Keizerstraat 64: ingelt, 
7 bilj.. als: 
B. Kuhnel, te 's-Hage. j 14.600 
A. i ' . Paarden koopt r, i idem » 14,080 
T. .1. Mirande, - idem i 14,000 
J. de Nktt, » Scheveningen, i 12,790 
C. P. Pauptet, « idem » 12.538 
A. Stigter, s 's-Hage, i 11.700 
Gebr. Den Heijer, » Scheveningen. •> 9,050 

Dordrecht . 8 Juni: bet bouwen van een woonhuis met 
k.u iimolcuhuis op den polder De Oiide-Tiengeiueten under 
Zuid-Beierland : iugek. 13 bilj., als : 
W. van Leeuwen, te Zuid-Beierland. ƒ 9400 
J. Kooi, * Dubbeldam, » 9200 
II. van Ek, i Dordrecht. « 8999 
I. . Kdelschaap. * Zuid-Beierland. i 8989 
J. v. d. Vlugt. » Dordrecht. •> 8540 
A. Wetters, » Zuid-Beierland. 8444 
('. v. d. Bie, » idem i 8324 
G. Pijl, i Nmunusdoiji, » 8300 
T. Rovers » Made, » 8200 
P. van Bnel. » Zevenbergen, • 7625 
II. Oustdijk. n Fijnaart, l 7600 
f'. Matthee. » Zevenhergen. i 7620 
Jat. van Dis Lz., » Fytiaart, 7444 
gegund. 

M a t enls*e. 8 Juni: de gewone onderhoudswerken van 
het waterscbnj. Stavenisse; ingek. 8 bilj.. als; 
f. Moerisnd, te St.-Annatand. ƒ 8425 
J. van Sn ie,,. » Zierikzee. * 8300 
A. van Popering, » Bruinisse, n 8296 
O. Bolier, s idem i 8230 
(i. D. Bolier, » Sliedrecht, • 8140 
W. Bingelbcrv, • Duivendijke, i 8100 
G. Holier. * Scherpenisse, i 808'j 
P. Moerland, » Stavenisse, i 8060 

Seuaen. 8 Juni: de gewone onderhoudswerken van 
den Piersenspolder; gegund aan D. Tholens. le Hoek, 
voor ƒ 798. 

Kleuw-Belerland. 9 Juui: het makeu van rijs-, berm
en sieenglooiingwerkeii enz.: minste inschr. was Adr. 
Brui-paard, te Oud-Beierland, voor ƒ776. 

Masaenhelm. 9 Juni: bet gedeeltelijk afbreken en het 
bijbouwen der gemeenteschool aldaar, onder beheer van 
den bouwkundige N. Huijg: it.gek. 3 bilj., als: 
J. T. Franke. te Leiden, / 1450 
N . Huijg, i. Sasseiiheim. •> 1296 
J. C. i • • i: I • • 111 r r. * idem » 1285 

Waarde. 10 Juui: lo. de gewone onderhond-werken 
vau het waterschap: gegund aan D. Bolier Cz.. te Rilland, 
voor ƒ8625. 

2o. de vennen wing van heulen in bet wateischaj); ge
gund aan J. A. Koptitels, te Waaide, roor ƒ IMS. 

Leeuwarden. 10 Juni; het verhouwen van een hoe-
tenhuiziug under Wans werd; gegund aau M. Schotanus. 
te Baksen, v.mr ffMl, 

, II Janl: Óe gmndaauvuilingcn nph<M>giug van 
het terrein rondom en m het nieuwe rechtsgebouw te 

'•-Hage. 

Tiel; ingekomen 5 bilj, als: 
A. S. de Vree, te Maurik, f 2991 
J. A. van Wyk Pistoor, • Tiel, • 1890 
Ij. Verbruggen, » Dreumel. •> 1865 
J. Baan. i Tiel, • 1800 
W. v. d. Boogaard, » Leeuwen, • 1795 

l ' t r eeh l . 11 Juni: de aanbouw van een nieuwe kerk-
ïaal en het aan- en vertouwen vau de storende-ma mien-
afdccliug in het genee-kundig gesticht voor krankzinnigen 
aldaar, onder beheer van den architect I. H. J. van Luti-
teren: ingekumen 6 bilj., als: 
.1. de Vos Jr., te Utrecht, ƒ 15,806 
.1. A. van Barneten, i idem » 15,868 
G. .1. vau Vloten, n idem » 14,819 
R . Pisa, • idem » 13,794 
G. J. Cubes. | idem i 13,650 
Gebr. Van Leeuwen Wz.. i idem o 18,465 
gegund. 

Amiterdam. 13 Juni : de levering van balk- en schamji-
iizer; ingekomen 5 bilj.. als: 
R. S. Stokvis en Zn.. halkijzer, ƒ 10.85 

schampiizer, ' 15. 
I). S. M . Kalker, balkyzer, s 10.09 

schampijzer, * 15.50 
Bernett en Co.. balk\|zer, • 9,60 

schampijzer, * 14.50 
Holtz en Ca , balkijzer, * 9.70 
Gebr. V. d. Vliet. idem • 8.91 

sdiampijzer. • 12. 
per 100 KG. 

l l r e i l i i , 11 Juni: lo. de heistellingen en vernieuwin
gen tuin eenige stedelijke gehouwen; de laagste insein-, 
bedroeg ''42'.i|. 

2o. het aanleggen van rioleering en bestrating op ver
schillende jdaatsi'u; minste in-chi'. was .1. Kruytier, te 
Dtiecht, voor ƒ 14,236. 

lo. het aank'ggen van trottoirs op de Biltstraat en den 
Wittevrouwensuigel: minste inschr. was dezelfde, voor 

ƒ 5260. 

'a-Hage. 13 Juni: het veranderen van 2 gedeelten grint
weg in straatweg in den weg van Delft naar Maassluis 
nuiler Maasland; het veranderen als voren van een ge
deelte iu den weg door bet Westlaud ouder Loosdufnen, 
en bet verbreeden van ii ' t i gedeelte der kliiikerbestrating 
vau den 'Rijksweg tusschen 's-Hage en de Hoornbrug: 
minste inscbr. was L. den Hoed. te I lof-van-Del l l , voor 
ƒ 16,837. 

Amaterdam, 13 Juni: het Imuwen van 3 villa's te 
Hilversum, voor rekening van P. van Enk. le Amstenlam, 
ouder beheer van den architect J. van I.ooij; ingekomen 
12 biljetten, als: 
J. Hendriksen, te Amsterdam. f 88,900 
W. Kaadsl r. i Hilversmti, i 32.000 
F. Raadsheer, * idem > 31,900 
E. van Klaarwater. » idem i 29.900 
A. Peau, " Amsterdam. i 29.800 
B. van lluureii, » idem i 29.200 
Peelers en Rnelofsen. « idem » 28.700 
{'. F. Zweesaardt. » Hilversum, » 27,880 
F. W. van Vloten. » Utrecht. " 37.6l!4 
J. F. Prentzler. •> Amsterdam, « 27.690 
A. keert, i HUvaraum, • 27,600 
J. Andricscn. » idem * 27.400 
gegund. 

Haarlem. 13 Juni: het bouwen van een woonhuis 
buiten de voormalige Nieuwpoort, aan den Scliooterweg, 
onder beheer van den architect A. van dei Steur Jr.: 
ingek. 3 bilj., als: 
\V. de Waal. Ie Amsterdam. / 15,643 
.1. A. Baasveldl Jr.. » Haarlem, « 15.450 
11, Kluijl. • Overveen, • 15,225 
gegund. 

l i r e , in 14 Jum: bet uitvoeren van vernieuwingen 
eu herstellingen aan reinuiingwerken. dukdalven eu dek
ken vau bruggen, in den spoorweg Breda - -Rotterdam: 
iugek. 5 bilj.. als : 
A. du Vijn,' te Dordrecht, ƒ 4494 
A. Hogerzcil, » idem •• 4216 
II. Degens .Ir.. » idem » 4179 
Gebr. Ek, • idem i 4090 
L. Boteriuans. Gilzp, i 8785 

Leeuwarden, 14 Juni: het onderhouden der rijzen 
lieslag- en steenoeverwerken en van de directie- en ar
beider-woning op Ameland: minste inschrijver was (1. .1. 
Schel tenia, op Ameland, voor ƒ13,395. 

l l l l t i T - n n i . 14 Juni: bet VCI'IHIUWCII van bet gen n-
tehuis: ingek. 14 hilj.. als: 
l i . Kmjper, te Hilversum, ƒ 28.600 
Beiers en Roclofson. « Alti-teiil;iiu, 23.r>ril) 
W. Swaan, • Hilversum, . 23,500 
K. van Klaarwater. n Busseiu. i 23,400 
l i . Majoor, - idem i 23.200 
.1. N . Swaan, i Hilversum. i 28,050 
II. < . Klokke, » idem • 22.tHKl 
I'. Andri.-ssen, » idem i 22.600 
N. van Veersseu. idem » 22,426 
A. Kei'i-s, • idem •• 22,400 
J. E. Briiudel, . idem i 22.222 
.1. (*. T. Zweesoanlt, » idem » 22,142 
Gebr. Raadsheer. » idem i 21.900 
T. W. van Vloten. » Utrecht, " 20,486 

E l a t , 15 Juni: bet bouwen eener school met onder
wijzerswoniug: ingekomen 5 biljetten, uls: 
Ch. vau Tienen. 
A. Brana, 
B. Bolder, 
.1. Verhollen, 
H. Qerriteen. 

te Elden. 
i Eist. 
- Arnheii 
i Kist. 
i Elden. 

/ laJMM 
• 16.021 
l 15,300 
i 13.247 
i 12.490 

Rotterdam . 15 Juni: bet maken van deu bovenbouw 
tier zeevischiuarkl te Rotterdam: ingekomen 16 bilj.. als: 
I. de Ro..i|. te 's-Hage. ƒ 205.300 
P. t l . Winters. • Kralingen, • 199.000 
E. v. d. Weiier, » Leidschetidam, • 199.000 
W. Leibbraniit. « Amsterdam. •• 198,333 
A. Laugejan. * Kralingen. « 198,000 
J. van üroencndaal. « Loosdtiinen. 197,975 
Tnm en Van Bergen 

Henegouwen, • VHage, • 197,500 
C. Meijers, • idetn • 197.000 
P. A. A. van Regen muiter, " Rotterdam, •> 172.000 
W. P. v. d. Laan. » idem » 170,500 
J. de Üroij, • idem • 167.000 
II Stelwagen, » idem i 165,400 
A. v. d. Spiegel en Co. idem • 158,989 
II. Ballansen, • Kampen, •• 158.494 
M. A. .1. Taverne, » 's-Hage, 144.300 
C. J. van Tussenbroek. » Rottenlam. " 139.000 

'n-Mage, 15 Juni: de hei-stellingen en vernieuwingen 
aan de Kijksrivierwerken op den Geldersche-IJsel. met 
bet éénjarig ouderhoud, in 3 peic; perc. 1 iugekouien 8 
bilj., als: 
II. A. Pauwen. te Pannerden ƒ 15.889 
F. E. Terwindt. » idem * 14,780 
R. A. v. d. Bergh, » idem • 14,444 

perc. 2 ingek. 2 bilj.. als: 
F. K. Terwindt, te Pannenlen, ƒ 14,697 
R. A. v. d. Bergh. » idem • 14,880 
perc. 3 ingek. 8 bilj., als: 
C. Bos Az., te Dordrecht. ƒ 29,500 
A. G. lluvskes. •> Hedel. 29.260 
J. II. Iluo'üiuck. i Pannerden, » 28,950 
A, I.. van Wijngaarden Uz.. » Sliedrecht, » 28,846 
C. v. d. Plas, i Hardinksveld, » 28,800 
R- Pap, •> Brunnepe, » 27,789 
D. Sul. ,, kempen, • 26,990 
F. E. Terwindt, >• Pannerden, » 26.793 

Nijmegen. 15 Juni: bet Imuweu van 12 dubbele ar
beiderswoningen, onder beheer vau den architect Bert 
Bmuwer; ingek. 4 bilj.. als: 
A. E. de Baan. te 's-llage, ƒ 59,880 
II. W. v. d. Waarden. i Nijmegen. i 58.300 
C. Verbtirgb Jr.. » idem » 57.950 
Kmpinau \ Vei-wev, • idem i 52,484 
nog niet gegund. 

Arnhem. 16 Juni: het uitvieren van hei-stellingen en 
vernieuwingen tuin de beneden- en bovenwoning |Q het 
gelmuw ode voormalige ijzergieterij". uan deu Wester-
vimrtscheii dijk. behoorenile tot de ga^fahriek ; ingek. 6 
biljetten, als : 

T. Tubbink, ƒ 1597 
B. v. d. Weigen, i 1224 
0. .1. Iloogei-s, >. 1081 
II. v. d. San.lt. „ 916 
J. II. dc Vries " 875 
P. de Leeuw, i 827 
gegund. 

Belfshaven. 16 Juni: het bouwen van eeu villa aan 
den nieuwen weg van Delfshaven van Rotterdam, onder 
beheer vau den architect M. M. Loureus Jr.: ingekomen 
10 bilj.. als: 
Smit & Muisson, te Rottenlam. ƒ 20,770 
B. Druijcr Borehelt. i idem • 19,975 
N. de ilreij. • idem l 19,945 
P. l : i i |ei i i . iu r . • idem • 19,600 
Gouverne .t Loon, » idem •> 19,670 
H. W. v. d. Groen, » idem >. 10,300 
A. de Klerk, i Delfshaven, i 18,800 
.1. Oiiwrudijk, i idem • 17,724 
11 Lengkeek, • idem i 17.571 
W. v. d. Laan. i idem i 16,850 

l ie irshaten 16 Juni : het vijfjarig onderhoud der be
strating van den Nieuwen Binnenweg tussenen Delfshaven 
eu Rotterdam, aanvangende I Juli '81 : ingekomen 7 
bib., als: 

onderhoud vernieuwing per 
j>er jaar str. M. weg. 

W. van Zon, te Schiedam, ƒ 5760 ƒ 11.05 
II. Lagerwaard, te 

Kralingen, 5758 11. 
II. v. d. Simde, te 

Rotterdam, 5660 10.70 
J. F. Bii-ijs. idem, 4900 10.60 
.1. J. Kooijuiiins. te Dordrecht, 3960 10.55 
P. BoeleAz., te Alblassenlam, 2980 12.98* 
II. Varkevisser, te Delfshaven. 1800 9.99 

Arnhem. 17 Juni: het aanleggen van eene steenglooi
ing tegen bet buitenbeloo|. vau den rechter veer weg te 
Kuilenburg; minste inschr. was J. de Jong Az. Jr., te 
Amuiei-stol, roor / i i o o . 

M A A T S C H A P P I J T O T E X P L O I T A T I E V A N 
S T A A T S S P O O R W E G E N . 

Deze week wenl tie gewone jaarlijkscbe algemeene 
vergadering gehouden der Maatschappij tot Exploi
tatie van Staataapoorwegen, under bet presidium van 
Jhr. M i . C'. J . A . den Tex. 

Uit het daarin tloor tien Directeur-Generaal, den 
heer W . K. M . Vrol ik , uitgebracht toelichtend ver
slag over 1880 bleek dat, evenals in 1870, ook 
over liet nu afgeloojMMi jaar tie uitkomsten der ex
ploitatie niet ongunstig waren geweest, vooral wan
neer men de bezwarende omstandigheden, waaronder 
zij verkregen wenlen, daarbij in aanmerking neemt. 
Er was eene toeneming van ontvangsten merkbaar 
van ƒ 610(407.70 en van exploitatiekosten van 
ƒ 390,847.15. Het algemeene winstsaldo bedroeg 
ƒ 1 , 0 5 0 , 8 1 4 . 5 7 , tegen ƒ 1 , 1 3 6 , 0 0 1 . 1 3 in 1879. 
Het dividend kon this gesteld worden op 5 , J % of 

ƒ 12.80 per aandeel.' Het zou grooter zijn geweest 
zonder bel verschil over de toepassing der reglementen 
op de vernieuwing- en reserve-fondsen. 

De aftredende commissarissen wenlen herkozen , 
niet name de heeren M . U. Insinger eu Jhr. Mr. P. 
J . Bosch van Drakeslein. In de plaats van de heeren 
Jhr. Sturm van 's Gravesande, E . s'Jaeob eu B. A . 
Fokker werden benoemd: de heeren Jhr. M . J . Ro.dl , 
F . s' Jacob cn B. A . Fokker. 

Aan het jaarverslag der ErploiUtie-maatschappij 
nntleeneii wij nog het volgende: 

De vormeeiileiing van het aantal vervoerde reizi
gers iu binnen verkeer bedroeg 180,020. Deze toe
neming kwam voor 65,180 reizigers ten bate van hel 
Noordernet en voor 114,843 reizigers ten bate van 
het Zuiderriet en L u i k - - L i m b u r g . De vermeerdering 
op het Noordernet sproot voor een goed deel voort 
uit het verkeer der lijn Arnhem—Nijmegen , en die 
op het Znidernet is voornamelijk toe te schrijven aan 
de overneming der lijnen Kosetidaal—Breda en Reeën-
daal—Zevenbergen, welke op den 1 Juli 1880 in 
onze handen kwamen. 

In rechtstieekech- en transiet-verkeer met aanslui
tende s|HNirwi*goiiilernemingen bedroeg de vermeer
dering van bet aantal vervoerde reizigers 10,044. 

In verkeer met Neilerlandsche sjmorwegei! onder
ging het verkeer eene vermindering van 4005 reizi
gers. Deze vermindering is bijna uitsluitend toe te 
schrijven aan oene vermindering van het verkeer van 
Rotterdam (Beurs) met de stations van den Hollatul-
schen JJzoreii-s|morweg. 

Op alle andere deelen van het verkeer mei Neder
landsche spoorwegen ondervond het vervoer eene aan-
merkelijke vermeerdering. 

Met Engeland verrneerderde hei verkeer mei 0259 
reizigers, een nieuw bewijs, dat de route Vlissingen-
IJneenboro' hoe langer hoe meer in den smaak van 
het reizend publiek valt. 

De opbrengst van het vervoer van vee vermeer
derde in 1880 met ƒ 0 4 3 4 en het is voor bet eerst 
sedert jaren . dat wij eene vermeerdering van ojibrengst 
van hel veovervoer kunnen constateeren. 

De vermeerdering van de opbrengst van het goede
renvervoer bedroeg in het geheel ƒ 230,512 eu wenl 
op het Znidernet der Staatsspoorwegen verkregen. 

Op tie lijnen Aluieluo-Salzhergen en Gronau-grens 
onderging tie ojibrengst vnn het goederenvervoer in 
1880 eene vermindering van ƒ 40,520, welke voor
namelijk toe tc schrijven is aan het gemis van de 
belangrijke aaidappelentrajvsporten, en aan het min
dere vervoer van tie Boheemsche ruwe suikei. Verder 
is nog de vermindering van de opbrengst op A Imeloo-
Salzbeigeu te wijten aan de omstandigheid, dat door 
de Duitsche spoorwegen voor de versending naar Ne
derland zooveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van 
de lijn viii Gronnu, welke voor hen voordeeliger is. 

Op het Znidernet der Staatsspoorwegen wenl eene 
ven neen lering van {ontvangsten van ƒ 2 8 6 , 5 7 1 ver
kregen. Van tleze vermeerdering komen ten bate 
der verschillende stations te Rotterdam ƒ 1 7 5 , 4 0 2 . 
De vermeerdering der ontvangsten was geheel te 
danken aau de ontwikkeling der rechtsLreeksche en 
internationale verkeeren, want terwijl in biuiienver-
keer de opbrengsten met ƒ 1 7 , 0 1 5 verminderden, 
stegen zij voor tie rechtstreeksche en internationale 
verkeeren met ƒ 303,580. 

Op tie Luik—Limburgsche lijn bedroeg de opbrengst 
van het goederenvervoer in binnen verkeer ovei-1880 

ƒ 3 3 , 4 6 2 minder dan in 1879 , daarentegen in recht-
streeksch verkeer ƒ 2 6 , 8 8 2 meer, zoodat over het 
geheel eene vermindering van ƒ 6 , 5 8 0 ontstond. 

De gemiddelde opbrengst per vervoerde ton liedroeg 
in 1880 ƒ 0.00 minder dau in 1879; de gemiddelde op
brengst per tun-kilometer daalde in 1880 van ƒ O.03 0 f l 

op ƒ 0 . 0 2 " 8 en verminderde derhalve met. ƒ 0 . 0 1 0 1 

per ton-kilometer. 
In 1880 is het aantal vervoerde tonnen met 

250,839 of bijna 13 p C t toegenomen, terwijl de 
opbrengst slechts met f 230 ,512, ongeveer 6 pCt, 
vermeerderde en elke ton in 1380 doorliep gemiddeld 
7 3 , 9 kilometer, terwijl in 1870 elke ton slechts ge
middeld 03 , ° kilometer had afgelegd. 

In dc jaarvei-slageu over 1878 en over 1879 wenl 
gewag gemaakt van onderhandelingen , ter verkrijging 
van rechtstreeksche tarieven met België en Frankrijk 
en dat eene bevredigende oplossing te verwachten 
was, wanneer tie tusschenkomst van tie spoorweg-
maatschappij Grand Central Beige voor het grootste 
gedeelte der relatien niet meer noodig zou ziju. 

Deze verwachting wenl niet teleurgesteld. Zoodra 
tot de overneming van tie lijnen Antwerpen—Moerdijk 
eu Breda—Rosendaal besloten was, werden de noo
dige vooratellen aau de Belgische en Nederlandsche 
spoorwegondernemingen gedaan om een algemeen ' 
Belgisch-Nederlandsch verkeer totstand te brengen. 
Allen — behalve de Grand Central Beige —weiden 
bereid gevonden hiertoe mede te werken, en in min
der dau zes weken tijds wenlen tie grondslagen van 
het tarief vastgesteld, het tarief self gereedgernaakt 
en gedrukt. Zoo konden wij 0|> den I Juli 1 8 8 0 , 
dag der overneming, het publiek een tarief aan
bieden, waarin rechtstreeksche relatien Itisscheii alle 

stations der Nederlandsche spoorwegen eerteriiidi en 
alle stations der Belgische spoorwegen (met uitzon- | 
tiering van die, welke nog in handen zijn van tien ' 
Grand Central Beigei anderzijds, opgenomen zijn. | 

De gunstige werking van dit tarief deed zich dan | 

ook onmiddellijk gevoelen eu hoewel het midden iu 
hel jaar ingevoerd werd, op een oogenblik waarop 
reeds voor vele transporten bet vervoer langs deu 
waterweg afgesloten was, nam het vervoer volgens 
bedoeld tarief terstond eene uitbreiding aan, die onze 
verwachting verre te boven ging. In tie maanden 
Juli-December 1879 had hel verkeer tusschen de 
Nederlandsche stations onzer Maatschappij en België 
67,352 tons bedragen, met eene opbrengst van 

f 137 ,871: in de cerreiponueerende maanden van 
1880 sieeg het vervoer op 109,500 tons met eene 
opbrengst van ƒ 1 8 0 , 9 5 6 en wenlen derhalve, ten
gevolge vau het nieuwe tarief, in zes maanden tijds 
12,238 tons of 62 pet. meer vervoerd en ƒ 43,085 
of 31 pet. meer ontvangen. 

Op den I Januari 1880 werden de transiet-tarie
ven voor het verkeer met Duitsehland eindelijk in
gevoerd; groot was echter onze teleurstelling toen 
wij reeds in October 1880 vernamen, dat op last 
der Pruisische Regeering deze transict.-tarieven voor 
een tleel van het verkeer opgeheven moesten wonlen. 
Nieuwe outvverjien wenlen gereedgemaakt om op 
den 1 Januari 1881 te worden ingevoerd. maar 
hiervan kou totheden niets komen en ondanks her
haalde aanvragen, mochten wij tot nutoa niets na
ders hieromtrent vernemen. 

Met het oog hierop zagen wij ons verplicht op 
den 5den Januari 1881 reëxjietlitie-vr:iclit|irij/en op 
Venloo in te voeren, opdat de handel niet verstoken 
zoude blijven van tie voor hem zoo dringend noodig 
verlangde transiet vracht en. 

In het hoofdstuk tractie cn materieel leest men 
onder andere : 

De proel op 23 locomotieven en 13 rijtuigen met 
den Westinghouse rem genomen heeft bevredigende 
resultaten opgeleverd. Het personeel was spoedig 
met tie behandeling vertrouwd. Tot nu wenlen zel
den stotingen ondervonden en dus niet het nadeel 
opgemerkt, dat aan dit gecompliceerde werktuig 
wordt toegeschreven. 

l)e verwarmingstiwstellen tier treinen naar het 
stelsel-Hclleruchc moesten iu den winter van 1880 
op 1881 door de strenge vorst gedurende veertien 
dagen buiten dienst gesteld wonlen. De inrichting, 
die aangebracht wenl om het in tien tender terug-
keereinl water af te koelen, maakt het wel mogelijk 
tien stroom in de geleidingsbuizen meer voortdurend 
te onderhouden, doch het ongerief bhjft bestaan, dat 
de leidingen , bij het inzetten vau rijtuigen in den 
trein of het veiwieaulen van de locomotief, bij strenge 
koude met ijs gevuld wonlen. In tie centrale werk
plaats tc Tilburg is een aanvang gemaakt met het 
nemen van proeven tot verwarming tier treinen door 
middel van stoombuixen. 

In het hoofdstuk financieels aangelegenheden wonlt 
gesegd: 

Per dagkiloineter bedroegen tie opbrengsten in 
1880 gemiddeld ƒ 2 4 . 4 3 * " tegen ƒ 23 .63 '*» in 1879 
en ƒ 2 1 . 5 8 0 8 1 in 1878. De vermeerdering was dus 
3 " ° j»Ct. tegen toen 9 » « pCt. 

De uitgaven per dagkilometer beliepen ƒ 1 1 . 8 4 * * 4 

tegen ƒ 1 1 . 1 7 1 7 n in 1879, this vermeordering van 
5 t M pCt. tegen 6 i , T U pCt. toeneming van 1879 boven 
1878. Het gemiddeld gedurende het geheele jaar 
iti exjiloitatie geweest zijnde aantal kilometers be
droeg I048 '" ' - tegen 1015"*' in 1879. 

De exploitatiekosten, vermeerderd met de uit de 
vernieuwing- eu reservefondsen bes treden uitgaven, 
doch zonder de uitkcering aan de verschillende eige
naren van de door ons geëxploiteerde spoorwegen, 
bedroegen 5 S * M p C t der ontvangsten. 

Brengt men onder de uit de vernieiwings- en 
reservefondsen bestreden uitgaven ook die bijdragen, 
welke naar ons inzien daaruit hadden behooren ge
kweten te worden en daar ook uit zouden gekweten 
zi jn, wanneer zich niet de geschillen met de Re
geering hadden voorgedaan, dan zoude dit percent-
cijfer klimmen tot 5 3 " % . Met inbegrip van deze 
LÜtkeeringen bedroegen de uitgaven 7 9 3 0 5 " / , , reap, 
8 0 , r r o / 0 der ontvangsten. 

De ontvangsten der exploitatie-rekening waren 
ƒ 0 ,373,545.35 ' / , tegen f 8,763,047.65'/) i n 1870; 
da uitgaven,/ 8,136,437.69 tegen ƒ 7,070,811.28 V , 
iu l879 ,vvaaronderdeexplo i ta t iekos tenƒ4 ,543 ,707 .12 , 
uitkeering aan deu Staat ƒ 1,530,530.58*/- benevens 
j 352 ,901 .15% als aandeel in de overwinst. 

H E T V E R L E G G E N V A N D E U I T M O N D I N G 
V A N D E M A A S . 

Het eenig artikel van het wetsontwerp tot het 
verleggen van de uitmonding van tie Maas luidt: 

i>I)e uitmonding van de rivier de Maasssl worden 
verlegd naar de Amer. 

Daarvoor zullen de volgende werkeu worden gemaakt: 
a. een riviervak, aanvangende in de Maas aan 

het Heleinde, beneerden Hedikhuizeu, ten noorden 
langs Heusden, door bet onltedijkte gebied van het 
Oude-Maasje, langs Keizersveer, tot de vereeniging 
niet de Donge; 

het nonnaliseeren van de Amer; 
b. het afsluiten van het gedeelte van de rivier de 

Maas beneden ,lensden; 
c. tie kanalen en andere uitwat erings werken, noo

dig voor tie afwatering vau de landen gelegen langs 
tie nieuwe rivier en in het inundatie-gebied van tie 
Dommel eu tie A a nabij 's-Hertogenbosch; 

d. die tot irrigatie, tot behoud vau de gemeen
schap met- en tot herstel van tie gemeenschap over 
tie nieuwe rivier." 

Blijkens de Memorie van Toelichting strekt dit 
wetsvoorstel iu hoofdzaak tot geheele scheiding van 
Maas en W a a l , tloor de heropening van het Oude-
Maasje, als nieuwe mond van de Boven-Msai en 
afsluiting van het riviervak van Heusden tot Wou-
drichem, en heeft het een tweeledig doel: rivierver
betering ; verbetering van tien wnterstaatstoestand iu 
de provincie Noord-Brabant. 

Na eene beschouwing van hei plan uit een alge-
meen rivierkundig oogpunt, wordt iu het bijzonder 
de invloed diuirvan op tien waterstaatstocstand van 
Noord-Brabant nagegaan. 

De uit te voeten werken ziju in het kort de vol
gende : 

Het maken eener nieuwe rivier, beginnende in de 
tegenwoordige Maas aan hel Heleinde even beuooi-
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den Hcdikhuiren. strekkende tun noorden langs Hen*-
den, aau de noordzijde dei Genderensehesluis iu het 
oiihedijkie üfltii-d van Iul Oude-Muusje tredende, 
volgende daarna de Gantel en vervolgens het Oude-
Maatje lungs Keutere veer tut de vereeniging met de 
Donge. 

Deze nieuwe rivier wordt door noniialisoering vnn 
de Amer, waarhij hel aanwezige lw.1 zooveel moge-
lijk te volgen is , geleid inliet Hollandsch Diep, even 
boven de spoorwegbrug te Moerdijk, Hare lengte 
lied raagt ongeveer •_ ' i K M . ; de genormaliseerde 
Amer is nagenoeg \2 K M . lang. 

De goede kleigrond, uil het te maken bed voort
komende, wordt in de eerste plaals geliez'igd tol het 
opwerpen vnn twee bandijken ler wederszijde dei-
nieuwe rivier, hoog tenminste 1.5 meter hoven den 
hoogst bekenden waterstand en van genoegzame 
zwaarte, om aan den waterdruk weerstand te bieden 
en tevens den aanleg van grintwegen over de kruinen 
toe te laten. Deze dijken blijven tenminste MUI 
meter van elkander verwijderd nu vorming van een 
voldoend winterbed. 

lu verband me! dit winterbed, wonll iu den Kei-
zersdijk eene domina t i ng aangebracht. 

Na de vorming der rivier wordt het bestaande 
Maasvak naar VVoiulricheni hij het veer Ie Andel 
afgesloten, waardoor de Hom meier waard in de ge
legenheid wordt gesteld op deu verlaagden Maas-
stand af te wateren. 

Tot onderhoud der scheepvaart wordt naast de 
afdamming eene schutsluis gelegd. Is de Nieuwe 
Maasmond geojiend en iu gebruik gesteld, dan wordt 
de scheepvaart naar de Merwede langs Heusden ver
legd door verbloeding en verdieping van het lleus-
densche kanaal, terwijl door eene tweede afdamming 
bij Wel l de landen van Heusden en Altena aan de 
lluumeloiwaard wonlen verbonden. Over het Heus-
densche kanaal wordt dan eene duitheb1 draaibrug 
gelegd. 

Behalve het bestaande Keisersveer in den rijks
weg van Hreda naar (ioriuchem , waaraan do noo
dige uitbreiding wordt gegeven, moet voor Heusden 
een stoombootenveet worden gemaakt tol onderhoud 
der communicatie van de beide oevers der nieuwe 
rivier. 

Daar een Udangrijk gedeelte van het land van 
Heusden ten noorden en de Langstraat ten zuiden 
tegenwoordig op het Oude-Haasje afwatert, en de 
watertand in deze rivier dik wijls door bet ingevoerde 
Maaswater zal verhoogen, moet op andere wijze in 
de afwatering dezer landstreken worden voorzien, en 
tevens zorggedragen, dal de uil watering op de Donge 
en de Killen van bet liergsche Veld niet worde be
nadeeld. Daarvoor zijn twee uitwateringskaiialen ont
worpen : hel eene len noorden van de nieuwe rivier 
en bet andere ten zuiden, die alle aangrenzende af
wateringen opnemen en aau of beneden het Keizers-
veer uitmonden. Verder is gerekend op het in-vver-
king-stellen van tenmkfste drie stoomgemalen, ten
einde de afwatering te helpen , waar die door den 
verhoogden stand van het Oude-Maasje mocht bena
deeld worden. Kene behoorlijke verdieping van de 
Amer zal intusschen die verbooging voorkomen. 

Daar eene uitgebreide landstreek om VHertogen-
boech elk jaar door Dommel water ge ïnundeerd , en 
daanloor tevens de afwatering van de voornaamste 
polders in den omtrek belemmerd wordt, is mede 
een afwateringskanaal van die stad naar Hedikhuizen 
ontworpen, waardoor levens eene voorname oorzaak 
vau belemmering der scheepvaart op de Dtese wordt 
weggenomen. 

In veiband mei deze drie kanalen worden irriga-
tiesluizen gemaakt, teneinde de besproeiing dezer 
landen, totnogtoe door de natuur in wal al te ruime 
mate verricht, op kunstmatige wijze en derhalve 
regelmatig te kunnen voortzetten, 

Eindelijk is aau nader overleg mei de Staten van 
Noord- Itrahunt voorinhouden, op hocdanige wijze iu 
de scheepvaart der Langstraat sche dorpen zal worden 
voorzien. 

Deze werken hebben ten doel, vooreerst, den water
stand vau het benedengedeelte der Maas te onttrek
ken aan den invloed der hooge standen van den Itijn 
en zijn voornaamsten zijtak de Waal en Merwede, 

Ten andere, aan de Maas eeu nieuwen mond te 
geven alleen door de zeesttunlen behecrselit, en die 
derhalve veel lagere ehhestaiulen aan de rivier geelt, 
dan thans zelfs hij zeer lage standen op den Rijn 
het geval is. 

Terwijl de inspecteurs in hun rapport vnn iHtii 
de kosten der werken op ƒ 4,000,000 meenden te 
moeten stellen, beilmeg de begrooting van het eerste 
in 1865 opgemaakte ontwerp ƒ 0.000,000. Nader 
omgewerkt en aangevuld met de nortiialiseei ing van 
de Amer , bedraagt de raming thans / 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 , 
waarbij gerekend is, dat het geheele werk in 8 a 10 
jaren voltooid kan zyn. Tol toelichting van deze 
taming kan in groote trekken het volgende dienen. 

Voor de nieuwe r ivier , de verschillende uitwate
ring-kanalen enz., benevens voor groudbeiging, zijn 
10S0 hektare te onteigenen, die men, eenige scha
deloosstellingen daaronder begrepen, kan stellen op 
ƒ 5 le hekiare, isalzoo , . . ƒ 5.4011,000 

N a de voltooiing van heiwerk blij
ven daarvan over 520 hektare, die op 
de helft van den koopprijs gesteld, 
eene waarde hebben van . . . . » 

zoodat de werkelijke onteigeiiings-
kosten zijn ƒ 

Zoo voor de nieuwe rivier als VOOT 
de kanalen zijn 12,400,000 kub. meter 
grond te verplaatsen door vurgmviiig, 
escavaturs en baggermachines, waar
voor een gemiddelde prijs gesteld wordt 
van ƒ 5 0 , maakt alzoo u 

De doorluathrug in den Keizersdijk. » 
Alslnitingswerkeii van deu lak Hel-

einde-Wuudrichem met schutsluis. . o 
Veren over de nieuwe rivier te 

Heusden, enz n 
Uitwaterings- en irrigatles|uisen, 

bruggen en verdere kunstwerken, be
hoorende lot de verschillende kanalen, v 280,000 

1,550,000 

3,850,000 

0,220,000 
100,000 

550,000 

110,1100 

StcKimgemnleu * 390,000 
Draaibrug en verdere werken aan 

het lleusdensche kanaal i 120,000 
Norma liseer ing van de Amer, om

streeks 11,000 meter strekdam met 
belasting , op ƒ 60 i 000,000 

1,200,000 kub. meier baggerwerk 
ad ƒ ;J0 • 300,000 

Algemeene kosten en onvoorziene 
werken » 030,000 

Te zamen. . . ƒ 13 , 5 W l 7 Ö Ö O 

Vervolg der Berichten en Mededelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Volgens Hot Nieuws van den 
ting heeft het Amstenlnnisch Hijiivnart-coiuité zich 
met een uitvoerig en grondig betoog lot de Tweede 
Kamer gewend, om aan te toonen, dat de verliete-
ring der watergeineensehap, itoor den Minister van 
Waterstaat voorgesteld en in zijn jongste Memorie 
van antwoord nader [verdedigd, niet de meesl gc-
weusclite is. Het comité deed dit voornamelijk , om-
dal de Memorie van antwoord erop uungclegii i s , 
om door een kunstmatig verdeden van licht en bruin, 
door een gedeeltelijk vermelden eu gedeeltelijk ver
zwijgen iler waarheid , indruk te maken en te over* 
reilen. 

Rij het betoog is, wal de meer technische behan
deling der zaak aangaat, eene nota vau den hoog
leeraar Henket gevoegd. 

Advertentiën. 
In een der grootste steden van Zuid-Holland 

wordt dom sterfgeval in eene zeer beklante M E T 
S E L A A R S A F F A I R E , welke meer dan 75 jaren 
met succes wordt uitgeoefend, een 

DEELGENOOT 
gevraagd, inslaat om volgens nader overeen te ko
men voorwaarden de zaak na eenigen tijd geheel 
over te nemen. 

Inlichtingen wonlen (tetsoonlijk gegeven, na voor
af schriftelijke aanvrage, onder No. 2 6 0 , aan het 
Magazijn van Teekenbehoeften van J. 8. J . DE J O N G H 
W . J . Z N . , Koningstraat Arnhem. 

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 van Ve-

oenter zullen den 3 0 Juni 1881. des morgeus te 
tien uur , in het Raadhuis iu 't openhaar AAN
B E S T E D E N : 

Het maken van een Basculebrug bij 
het Station te Deventer, en van een 
Ophaalbrug bij de voormalige Berg-
poort aldaar, in twee perceelen en 
in massa. 

Hestek en livkeiiingeii zijn a / 2 .50 , op franro 
aanvrage ter Secretarie te !>ekoiueii en liggen bo
vendien ter lezing in het Raadhuis te Herenter, in 
't Ziiidliollandsch Koftijhuis to 's ilage en te Jfot-
terdam, alsmede in 't Nieuwe Arnstertlanisch Koflij-
huis , Kalverstraat te Amsterdam. 

Inlichtingen zijn tc l>ekomcn bij den beer W. C. 
M E T Z E L A A R , gemeente-architect. 

hr Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
H . R . V A N M A R L E . 

De Secretarie 
A . J . 1I0UCK. 

Herenter, 17 Junij 1881. 

p m i T A T V I T i m : H 

Aanbesteding. 
Op Maandag 27 Juni 1881, des middags te 

3 uren, zal in bet Koffiehuis de Hood e Leeuw, te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

Het amoveeren van een perceel en het 
daar ter plaatse bouwen van een 
V O L K S G A A R K E U K E N , met Wo 
ning en verder omschreven Werken 
op de Witten burgerdracht. te Am
sterdam , met de leverantie van alle 
Materialen en Arbeidsloonen. 

Hel bestek is van af den 20 dezer ad ƒ 0 . 5 0 |ier 
Exemplaar te verkrijgen ter S t o o m d r u k k e r i j v a n R O E -
L O F F Z E N K N HüHNKH, N . Z . Voorburgwal te 
Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect A . L . 
V A N l i K N D T . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Dinsdag den 8 8 * " Juni 1881 , des namid

dags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der Maat
schappij tol Exploitatie vau St aalsspoorwegen bij 
de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Restek n°. 297. 
Het afbreken van een Wachtershuisje 

en het maken van een Wachterswo
uing met Stalgebouwtje ten behoeve 
van den overweg in den verlegden 
rijksweg van Tilburg naar 's Herto
genbosch nabij Tilburg. 

De besteding geschiedt by enkele inschrijving, vol
gens Ij 71 van het Restek. 

Het Bestek ligt van den 1 3 d « n Juni 1881 ter 
lezing aan het Centi-aalhiireau bij de Moreelse Laan 
en uan het Bureau van den Sectie-Ingenieur F . 
S A S S E N , te 's-Hertogenbosch, en is op franco 
aanvraag aan genoemd Centraalbureau (afd. Weg 
en Weikeii) le hekomen tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan bet Ceiitraalbiueau 
(afdeeling Weg en Werken) en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
21*"" Juni 1 8 8 1 , des namiddags ten 1 ure. 

Utrecht, den 11''<" Juui 1881. 

Aanbesteding bij Inschrijving 
van de OPHOOGING van een T E R 

REIN op den Biesbosch nabij Dor
drecht, ten behoeve der te maken 
Hoogdrukwaterleiding aldaar, met 
de L E V E R A N T I E van het daartoe 
benoodigde Rivierzand 

De billettcn moeten worden ingeleverd ter Secre
tarie «Ier Gemeente Dordrecht vóór Maandag den 
27" , ' • Junij 1 8 8 1 , des middags 12 uur , iu eene 
daartoe op iederen werkdag aldaar aanwezige bus. 

Het Restek is tegen betaling van f0.50 verkrijg
baar ter Secretarie voornoemd. Het iigi met de 
Teekeningen ler inzage aan bet Rureau der Gemeen
tewerken. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 22 Junij 1881, 
des namiddags ten 2 uur. 

FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
HoUandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

11. I I O L S I l O b ï t . le Arnhem. 
! % « « . Z i l v e r e n t l e i l j i i l l e V O O r ttnlei-

p o n - l net r u m e II t e n . 
H w o g N t P o n d e r H r l i c i i l I n f f v o o r tt n -

t e r u H N - e n H o e k m e e t - l i i N t r u i n 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 B A L A N S E N , enz. enz. 

A . E . B R A A T , 
Houwmaterialeii, Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsclie Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en lndie vau 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 . 
Lijsten van den L'itslag der Heproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Houwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

Zeer billijk te koop 

een nieuwe zware ijzeren dragueur, 
geschikt .oor 9 M . diepte. 

Te Inningen bij l)K J O N G H .* C " . , to Oudewater. 

1 PARKETVLOEREN, 
£ V I L L E R O Y I, B O C H , M E T T L A C H 
3 B O C H F r è r e t . W A U B E U G E 
g j M I N T O N , H O L L I N S e C " „ S T O K E 
•2 l'ij i l . Vertegenwooïdigw. ou DepAikoadeni 
/ D E L I N T & C , Haringvliet 7. Rotterdam. 

KL00S & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en lalélbazalt-irrtievFii 

in HIJNPHUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 

S t r a a t k e i j e n , P o r t l a n d C e m e n t , 
KALK, BKDISSTEKN, VOORVASTE STEENES, ENZ. 

Nieuxoekaven N.tide 5">, H o t . e r d a u i . 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars on exploitanten vnn HARDSTEEN- en 

van KEI.IENGKOEVEN. 

- V l ü . ' i i K ' . ' n Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SAMIAi:^. ï t FKIüMtS. FUA^kltlJK. 
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. SAND, Wijnhaven 16 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar i 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 (genie 
SaiTeguemiiiee). 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Helluva Sf«. 

\aluurl. Aspliali van: 

(AL DE T R I V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

l l m i i i i i i i ' i i i i i ' i T i l i ' Isulialt negen en d i t » llorsrhvloereii. 
Werken in vsphall-.Mastiek voor Trottoirs. Skating-Kinks. Moutvloereu. Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en .Maïaiujnvloeren, (Jannen, Veranda's. Ilriig- en 

l laklii ' d e k k i i i ï e i i . lleKiii-l'iindeeriiiïen, Stallen enz, enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswcmnl. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent bet leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich le adresseeren 
aan bet Kantoor der fabriek, Reltweg .'I, Amsterdam, of bij den Heer IL O. K N O O P S C . O Z N . , Beck-

tts Directeur, W. P A T O N WALSH. straal I . liü te Arnhe, 

Speolaiitelt 
V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
er, andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz. 

Ceëmail leerd- i jzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
Mezalb 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 -
DÜRS, W A R A N D A ' S , enz., alsmede B E K L K E D I N O 
van M U R E N , T E G E L S voor H I . O E M I I A K K K N en 
P A N E E L W E R K enz. • 

uitsluitend Agentschap van Maw ,fc I". 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G r . J . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

S.'hcepmaticri'hai'ea . V u . tt'2 en Jufferttraat A"". 50 . 
R O T T E R D A M . 

VIKII' lirht en zwaar loo|ienil werk , alsook voor liet 
sineerei: van Stooini'vlhiilors bijzonder aan te lie-
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of in bussen verkrijgbaar hij 

Landré & (rlinderman, 
Spuistraat 6 en 8 . Amsterdam. 

i -i':< >> I>E S V I E T 
G E N T (België) . 

Eenige Fabriek van het Vasteland, waar alle soor
ten C E M E N T T K G E L S vervaardigd worden. 

MONSTKKN «*H MOXSTKRKAARTKN zijn o(> 
franco aanvrage te bekomen. 

6IPS en C E M E N T E N in soorten. 
Be toezendingen u-orden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht l R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

SCHOOLBANKEN. 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, wonlen ten spoedigste ge
leverd dooi- bet 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhaiiuVn. prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden <<\< aanvrage direct 
toegezonden. II I ' V H. 

Gedrukt bij U , VV. van dur Wiel & Co. te Arnhem, 

$ijvoeüjdd vcvn de OijfturlerJV" 25. 
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den Hedikhirizen, «trekk 
den, aan de noordzijde 
oubedijkte gebied vau -
volgende daarna de Oa 
Maasje langs Kcizersvee 
Donge. 

Dere nieuwe rivier v 
de Amer , waarbij hel 
lijk te volgen is , geleii 
1. iven de ii wegbi ll 
bedraagt ongeveer 2-1 
Amer is nagenoeg 12 

De goede kleigrond, 
komende, wordt in do 
opwerpen van twee b 
nieuwe rivier, boog tei 
hoogst bekenden wati 
zwaarte, om aun den • 
en tevens den aanleg \ 
toe te laten. Deze < 
meter van elkander vei 
voldoend winterbed. 

lu verhand met dit 
zersdijk eene doorlaatb 

Na de vorming de 
Maasvuk naai Woudl 
afgesloten, w; 
legenluüd woidt geste 
stand af te wateren. 

'I'ot onderhoud der 
afdamming eene schut 
Maasmond geopend en 
de scheepvaart naai de 
legil door verbloeding 
densche kanaal, terwij -' 
hij Wel l de landen vary 
Bom meier-waard wordei 
dense.be kanaal wordt -
gelegd. 

Behalve het bestaat 
weg van Breda naar ( 
dige uitbreiding windt 
een stoom bootenveer w 
der communicatie van 
rivier. 

I >aar een bel angry I 

flensden ten noorden 
tegen woord ig oj i het 
waterstand in de/e rivi 
Maaswater zal verhoof 

worpen: hef eeue ieu 
en het andere ten zuid ' 
wateringen opnemen er, 
veer uitmonden. Ver 
king-stelleii van tenmirl 
einde de afwatering ii 
verhoogden stand van 
deeld worden. Eene fc 
Amer zal intusschen di 

haar eene uitgebrefc 
bosch elk jaar door I 
daardoor tevens de af 
polders in den oiutrel 
een afwateringskanaal 
ontworjieii, waardoor t 
van litdeuimoring der i 
weggenomen. 

ln verband met ilezf 
liesluizen gemnakt 
landen, totnogtoe door 
mate verricht , op kuitf 
regelmatig te kunnen ^ag 

Eindelijk is aan nadk 
Noord-Brabant voorbeU 
de scheepvaart der l.ar.y 
voorzien. 

Deze werkeu hebben 
stand van het Iteneden; I ' 
ken aau don invloed d 
en zijn voornaamst en 

Ten andere, aan 
geven alleen door <i _ 
derhalve veel lagere eb'^sry" i,* 
dan thans zelfs hij a S * * , ^ 
het geval is, 

Terwijl <le inspectev>u 
de kosten der werken 
motsten stellen, bedroes] 
in \HÜ') opgemaakte o 
omgewerkt en aangevu 
de Amer , bedraagt de 
waarbij gerekend is, d:_ 
jaren voltooid kan zi 
taming kan in groote 

Voor de nieuwe n v * - ^ * ^ 1 

ringskanalen enz. 

O IVVC : U 
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•// van de Opmerker, JV° 25. 
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hen. 

1080 hektare te ontejj r 

dcloosstcll ingen daaroii 
ƒ ÖUOU de lielvtare, is ' 

N a de voltooiing vai , 
ven daarvan over 520 . 
de helft van den koo ~|~ 
eene waarde hebben vfiSj 

zoodat de werkelijke . 
kosten zijn. . . . 

Zoo voor de nieuwe 
de kanalen zijn 12,400, j § 
grond tc verplaatsen 
cscavntois en bnggerm: * f l ' ^ S 

v.i II een gemiddelde pi ij 
van ƒ 5 0 , maakt alza 

[le doorlaatbiiig in d 
Afsl ui tings werk en va 

e m d ' - W oiidiiehi'iii met 

Veren over de niel 
Heusden, enz. . . 

IJitwaterings- en it 
bruggen en verdere kun 
hooiende lot de verschil 

P ' : a e n Ca a r ( f l r v / v U e c l 

7 s ^ Z ) 
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$ij'Voe(j6et> vaat de Opmerker, JV° 25. 

C X / | 0 v o u v e c n v 

L^dttl va.iv d c i v ( > e o / o L ? i e i i entend. 
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- n . i o . . . . 

• \f.--f-,.jl - 4 ~ . Ife ..+...,.p.-if- S.tjc. 
J c / / « a€ 1 k IOC. 

n n n »j '6 ^ 

t S l m - H e r U * ™ - iïïÏAxré f U l 

Zaterdag 25 Jun i 1881. 

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

V O O B 

E U 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 . 
Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie tie Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen 

AdvertcDtien van I -5 ngeU / l • . .Innrboveu 20 rmt voor elkcii rcjtel 
plaatsruimte tn 10 ceut rnor een bcivystiuminer. Advertentie» vuor het bui-
U'uliDil cent per rejtcl. 

jgen, waardoor het behoud van bet iu 
? monument zal verzekerd woiden. 

Hetwelk doende enz. 
Het Bestuur tier Maatschappij tut 

Bevordering der Bouwkunst. 
Namens het Bestuur, 

C. M U Y S K Ë N , Voorzithr. 
C. T . J. Louis RlF.ltEH, Secretaris." 

MO aan den Minister vnn Justitie is van 
n inhoud : 

Am", cl.,,,., 30 Mei 1881. 

. den meesten eerbied te kennen het 
de Maatschappij tot Bevordering dei-

te Amsterdam , 

looi- gedane aankondiging in kennis is 
t het voornemen, hetwelk de eigenaar 
is van Maarten van ftossum te Zalt-
t , om dit gebouw voor amotie te ver
den verkoop reeds op den 23sten .luni 

i plaats hebben; 
lestmir het ten zeerste zoude [«'treuren 
ei'gelijk , zoowel voor de geschiedenis als 
1st hoogst belangrijk gedenkteeken zou 
in niet al het mogelijke zou beproefd 
uilks nog tijdig te verhoeden: 
•nier van genoegzame bekendheid is dat 
nel dringende behoefte U-staat aan eeu 
.ntongereeht, aangezien men zich ihaiis 
•n met één enkel daartoe afgestaan ver-
>t Raadhuis, terwijl de kantonnale ge-
oeger insgelijks in het Raadhuis, sinds 
en van rijkswege is afgekeunl, zoodat 
s geene gevangenis heeft; 
lis van Maarten van Rossum nog alles-
s eu met betrekkelijk weinig kosten tot 
t en annexe bestemmingen ware in te 

naai de meening van het Hestuur voor
zekerste middel om het behoud vnn het 
i quaestie voor altijd te verzekeren, on-
, aankoop vanwege het Ri jk , welk mid-
net best ware toe te possen , omdat door 
uitgave een tweevoudig doel zou bereikt 
wel : 
;nde lokalen voor het kantongerecht eu 
Ie gevangenis, 
d van een onzer gedenkteekenen van ge-

kunst; 
oaroui het Bestuur voornoemd Uwe Ex-
t aandrang durft voorstellen: het huis 
i van Rossum tot kantongerecht voor 
, tc koopen, ter bereiking van het doel 
ruield. 

Hetwelk doende enz. 
Hef Bestuur der Maatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst. 
Namens het Bestuur, 

C. M U Y S K E N , Voorzitter. 
C. T . J . Louis RiEi iLR, Secretaris." 

O N A A L C O N G R E S V A N A A N N E M E R S . 
I E L Ï i S , I N D U S T R I E E L E N , E N Z . 
mheid der feesten vanwege Z. M . den 
Belgen te L u i k , op den 2 4 , 25 en 20 
uilen een internationaal Congres van aan-
m Tentoonstelling van machines, kracht-
verbeterde gereedschappen en bouwina-
rganiseerd worden door de Vereeniging 
ere (Chambre syndicale) van Openbare 
e werken, onder bescherming van den 

res zal zijne zittingen houden den 2 4 , 
i l i . 
instelling zal gehouden worden in eeu 
het station van Longdoz, kosteloos ter 
gesteld van de Vereeniging door de Di -
oorwegmaatschappij iNoid-Beige ." 
1 24 Juli geoiH'iid en den 31 Augustus 
len. 
ing der plaatsen in de tentoonstelling is 
•olgt. 

of ieder ondcnleel daarvan: 
galerij op den grond. . . 10 francs 

D tegen een muur . . 3 • 
overdekte gedeelte op den gromt 5 » 
le vergunning om tentoon te stellen te 
it men tot het Congres toetreden, waar-
ibutie op 30 francs liepaald is; ofschoon 
g van de ex|M>santen aan de werkzaam-
ïet Congres slechts facultatief is. De 
i-li deze voorwaarde met het doel, de 
fondsen te kunnen verkrijgen om hare 
dekken, maar zij wenscht geen |iartij 

u i mogelijke voordeelen. Mocht er ech-
z saldo overblijven, dan zal dit onder 
l wonlen verdeeld, of wel voor een lief-
uigewcnd worden. 

geladen waggons tot in de lokalen kun-
zal de exposant geen onkosten hebben 
lere vervoer, maar alleen voor ontvangst, 
i de werkzaamheden tot optel l ing. 

Zijne Excellentie dc Minister vau Financiën heeft 
do Douane last gegeven de voorwerpen, die herwaart* 
uit den vreemde gezonden zullen worden, met voor-
loe^ége vrijstelling van inkoiuenile rechten in ont
vangst te nemen, mits de voorwerpen weder uitge-
voeid worden. 

Tevens heeft de Minister van Publieke Werken de 
ontvangst dezer voorwerpen toegestaan op Stiuits-
kosten volgens de voorwaarden van het speciaal ta
rief l i " . 10 , dat wil zeggen, zonder vergoeding van 
de terugzending aan den exposant. Iedere correspon
dentie binnen het Rijk , betrekking hebbende op het 
Congres en de Tentoonstelling, mag mei vrijstelling 
van porl plaats hcblien door van het volgende adres 
gebruik te maken: 

"Den heer President van de Vereeniging van Aan
nemers van Openbare en Burgerlijke werken . Rue 
Dartois n°. 15, te L u i k . " 

Voor meer breedvoerige inlichtingen, alsmede toe
zending van reglementen en progi-ainma's. zich te 
adresseeren aan bovenstaand odres. 

Heeren exposanten, die op de tentoonstelling ver
tegenwoordigd wenschen te worden voor den verkoop 
hunner voorwerpen, kunnen zich wenden tot den 
heer Ile Lezuac, Rue Xhovemont i H , te L u i k , die 
zich legen vergoeding tevens wil belasten met de 
ontvangst, plaatsing en het tentoonstellen der voor
werpen. He Begctingscommissie, 

Be Secretaris, Be President, 
Eu. V O I T U R O N . E . M A K O O T . 

V E R E E N I G I N G . . I J S P L O E t l " T E A M S T E R D A M . 
Op den 1 Februari 1879 wenl in eene openbai-e 

vergadering van belangstellenden, in Felix Meritus 
te Amsterdam gehouden, eene commissie benoemd 
ter beraming van maatregelen tot het bevaarbaar 
houden der Amstenlamsche waterwegen hij vorst. Zij 
bracht den 30 October van dat jaar verslag u i t , 
deelde den uitslag van het ondei-zoek naar vele in
gekomen plans mede en ontwikkelde de gronden, 
waarop het. ha>r voorkwam dat. van allo voorgestelde 
middelen voor dit doel het meest in aanmerking kwam 
een ijsruimer of ijsploeg, in den geest als door de 
heeren Ccuvel eu Goedkoop was ontworpen. De 
commissie was eenparig de meening toegedaan, dat 
de kosten van ijsopruiming bestreden moeten wonlen 
door het heffen van ijsgeld van de scheepvaart ge
durende de wintermaanden. 

De Vergadering nam na een levendig en belangrijk 
debat de voorstellen met algemeene stemmen aan, 
en de Commissie trachtte met den meesten spoed 
alles gereed te krijgen, om iu den winter van 1880 
het ijs te kunnen bestrijden. Bij koninklijk besluit 
van 8 December 1879 werd bepaald: 

l o . Aan dc Diiectie der Amstenlamsche Kanaal
maatschappij wordt, tot wederopzegging, concessie 
verleend voor het hellen van eeu ijsgeld gedurende 
de maanden November tot en met Maart van elk 
jaar , van alle zeeschepen bedoeld in het Tarief vau 
hut kanaal- en havengeld op het Noord zeekanaal en 
de zijkanalen van 24 October 1879. 

2o. Het bedrag van dit ijsgeld wordt voorloopig 
gesteld op Vhl cent per M s . , behoudens de even
redige verminderingen en de vrijstellingen volgens 
genoemd tarief, waarvan art. 3 mede van toepas
sing is. 

3o. Het ijsgeld windt betaald tegelijk met het 
kanaalgeld tegen afzonderlijke quiiautie. 

4o. De opbrengst van dit ijsgeld wordt afgezon
derd gehouden van de overige geldmiddelen der A m -
sterdamsche Kanaalmaatschappij , en uitsluitend aan
gewend om bij vorst het Noordzeukanaal bevaarbaar 
te houden, door bet openhouden tusschen de Noord-
zeesluizen in de Rietlanden van een vaargeul van 
ongeveer 14 meter breedte, eu met minstens 4 
wisselplaatsen, cn met zijgeulen naar Ouster- en 
Westenloksluizen. 

öo. Jaarlijks vóór 1 Juni wonlt door de Directie 
aan den Minister rekening en verantwoording gedaan 
vau de opbrengst en de kosten in den vorigeu winter, 
met bijvoeging eener raming voor den volgenden 
winter. 

Hoewel de Vereeniging eerst in 1880 het noodige 
voor de ijsopruiming in gereedheid zou hebben, werd 
op verzoek van ecu aantal Iwlanghehbenden door de 
Regeariag besloten reeds in 1879 ijsgeld te hellen 
tot goedmaking van de kosten voor het nemen van 
proeven met het ramschip der Koninklijke Marine, 
•Guinea", De poging, om hiermede het ijs opliet 
Noordzeekanaal te breken, leed schipbreuk. 

De Commissie deed een beroep op tien Ainster-
danischen handel, teneinde het noodige kapitaal bijeen 
tc brengen, en slaagde uitstekend; toen zij verzekeid 
was dat de middelen niet zouden onthi-eken, ken de 
bouw van het werktuig worden uitbesteed. 

Daarvoor was iu den winter van 1879 op kleine 
schaal een ijsploeg aan 't werk gebracht, die zijne 
tank zoer goed vervulde. De/e ijsploeg, bevestigd 
aan een sleepboot, maakte een slop voor soiderschuiten 
eu hield dit open. Vele deskundigen un belang
stellenden zagen dat werktuig destijds aan den gang, 
en algemeen was de instemming, waarna de Com

missie aan den heer J . C Ce tl vel het makeu van 
plan en begroeting VOOT een ijsruimer voor het 
Nuordzeekauaal Opdroeg, 

In luie 1880 waren plan on begióotiitg gereed, 
de uitvoering wenl aan den heer D. Goedkoop Jr. 
opgedragen: op den I'ideu October had de-te-water 
lating en aflevering en op den 8sten November de 
proefvaart op het IJ plaats. 

De ijsploeg kan worden gebruikt als lijsonder-
schuiver" of als sijaopschuiver", al naar den stand 
die aan den ploeg gegeven wordt. Ingeval de voor
kant van het vlak boven den waterspiegel ligt, werkt 
de ploeg als onderschuiver. De ijsploeg wordt on
wrikbaar met de voortstuwende booten verhouden, 
en door het plaatsen van ijzeren hallast, hooger of 
lager gesteld: op het ijs geschoven, breekt hij dit 
door zijn eigen gewicht 

Het breken van het ijs wordt bevorderd door zeven 
langscheepsche, aan den onderkant van het vlak 
geklonken stalen zagen: twee van deze laatsten be
vinden zich aan den buitenkant en schrappen een 
zuiveren kant aau het slop. Is het ijs op die wijze 
aan stukken gebroken, zoo venleelt het zich onder 
den ijsploeg naar de buitenzijde langs de staande 
platen, die zich daar, evenals op deu bovenkant , 
bevinden, en die, aan de voorzijde elkander ont
moetende, naar achter zich van elkaar verwijderen 
cn zich uitstrekken tot 0.50 meter buiten de lijn 
der buitenste zaag. Langs deze staande leidingen 
glijdende of drijvende , wordt het gebroken ijs onder 
de kanten van het vaste ijs langs het slop gevoerd. 

Bij het zoogenaamde »ojisclmiven" stelt men zich 
ten doel het verbroken ijs niet ouder maar op de 
kanten van het vaste ijs van het slop te wei-pen. 
Te dien einde laat men den ijsbreker zooveel moge
lijk voorover zakken. zoodat de voorkant van het 
bovenvlak ± 20 centimeter onder water ligt Deze 
meerdere diepgang van het voorste gedeelte wordt 
verkregen door verplaatsing van de ijzeren ballast, 
ul door het inbrengen van water iu het voorste com
partiment. In dien stand van den ploeg moet het 
ijs, als het werktuig vooriiitgednmgi'ii wordt, tegen 
het oploojiende bovenvlak opschuiven; liet wonlt dooi
de vijf zich daar bevindende langscheepsche stalen 
zagen gebreken, waarna het van 't zijdelings naar 
achteren afhellende gedeelte glijdt, en op den vasten 
kant van 't ijs valt; aangezien het bovendek in de 
zijden 1 meter overhangt, vallen de stukken ook 
minstens zóó ver van 't slop. 

De ijsploeg is geheel gebouwd van plaat- en hoek
ijzer van uitstekende kwaliteit, ten einde hij stooten 
ot zwaar schuren langs dik ijs, geen breuken en 
scheuren te krijgen. Van bovenaf gezien heeft hij 
echter den vorm van een hoef, en wel z ó ó , dal 
sleepbooten daarin passen, terwijl het vooreinde 
rechthoekig is, met kleine afgeronde hoeken. Het 
vooreinde over de geheele breedte is slechts 0.17 
meter boog, van onder- tot bovenkant, doch naar 
achteren neemt de hoogte ol' holte op 't midden toe 
tot 2,43 meter. De zijden zijn op 't hoogsle punt 
één meter en loo|»en naar dc vleugels van den hoef 
af tot op 0.40 meier. De wijdte dwarsscheeps tus
schen de buitenzagen is 14 meter, en over het bo
vendek, gemeten op 't overhangende gedeelte 10 
meter; de lengte van voorkant tot binnenkant van 
den hoef is 10 meter, de staarten van deu hoef 11 
meter. Op het gedeelte dek tusschen de ijsleideis 
bevinden zich de mangaten, toegang gevende tot 
het inwendige van den ploeg, zoomede de pompen, 
elk vooreen bijzonder com |>arti ment. Tevens wonlen 
hier bediend de intapkranen eu de waleraebuiven in 
de diverse waterdichte schotten. 

Inwendig is de ploeg verdeeld door een langschul 
in het luidden der breedte, eu door drie dwai-sschot-
len, zoodat acht afdeelingen verkregen zi jn, iu on
derlinge gemeenschap door waterdichte deuren en 
schuiven. 

De bodem is geheel bedekt door eene laag Port
land-cement ter dikte van 0.01 meter. De verbin
ding der sleep- of in deze betrekking juister te noe
men , stuw-booten aan den ploeg, heeft plaats door 
veertien zware schroefbouten, die door de achter
vleugels des ploegsen door de huid der booten gaan , 
die daartoe extra veisterkt zijn. Aan den voort-
stuwer bevinden zich zware, 0.09 meter vooruitste
kende ijzeren gesmede nokken, die in de zich achter 
aan den ijsploeg bevindende indiepingen passen. 
Venier rijn ze verbonden door vier */. duiins ket
tingen, door trek sch rot; ven gespannen. De ruimte 
tusschen den ijsploeg en de booten onderling, is op 
de nauwste punten door juist passende vulstukkeu 
van hout aangevuld. Het gewicht van den ijsploeg 
is 84000 kilo. 

In het eerste vei-slag der Vei-eeiiiging. waaraan 
wij de beschrijving van deu ijsploeg ontleenen, lezen 
wij dat enkel het belang van de Amsterdams, he 
haven en den zeeweg beoogd vvor.lt, zoodat de ledeu 
niets te verwachten hebben dan eene matige rente 
•• i i aflossing. Del liestuur geschiedt om niet eu wat 
er van de ijsgelden mocht overblijven, strekt tot hei 
formeel en van eeu fonds, dat tenslotte het hellen 
van ijsgeld ounoodig zou maken. 
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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 abonuement bedraagt vuur bet binnenland ƒ1.65 per 3 maanden of 
wel bij vooruitbetaling SM gulden per jaar. Afzonderlijke nominen bij roor-
uitbestelliug 16 cent. 

Alle stekken en advertentién te adresseeren aas 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién vau 1 li regel-» ƒ 1 - , daarboven 20 reut voor elkeu regel 
plaatsruimte en 10 ceut voor eeu bewijsnummer. Adverteutien Vuur het bui
tenland 2a ceut per regel. 

H E T HUIS V A N M A A K T E N V A N ROSSUM T E 
Z A L T - B O M M E L . 

Het huis van den (ïelderschen veldoverste Maar
ten van Rossum, te Zalt-Bommel, dnt den 23sten 
ter slooping zou wonlen geveild. is in zijn geheel 
aan deu Staat der Nederlanden overgegaan voor eene 
som van elf duizend gulden. Dit lieshiit verdient 
« a a n l o o i in- en :i:in het Bestuur der Maatschappij 
tot Revonlering der Bouwkunst moet dank gebracht 
worden voor het initiatief, in deze zaak genomen. 

Wij ontleenen aau het Bouwkundig Weekldad 
de onderstaande brieven, door genoemd Bestuur aan 
de Ministers van Biniienlandsche Zaken en van Jus
titie gezonden, waarop door den laatste geantwoord 
wenl, dat liet bedoelde huis, na gedaan onderzoek, 
ongeschikt is bevonden voor kantongerecht of gevan
genis. Het besluit tot aankoop door den Staat is 
later genomen en met blijdschap zullen velen dit be
richt vernemen. Nu toch zal dat eerwaardig ge
bouw, hetwelk in uitd-Hollaudschen renaissancestijl 
is opgetrokken, en waaraan zoovele geschiedkundige 
herinneringen verbonden zijn, blijven bestaan, ln 
de jongst verloopen dagen is het door vele oudheid
kundigen vun wijd en zijd bezocht, terwijl er ver
scheidene, zoo photogralische als andere, afbeeldin
gen van gemaakt zijn. 

Het adres aau den Minister van Binnenlaudsche 
Zaken luidt als volgt: 

> Amsterdam, 30 Mei 1881. 

Geeft met den meeaten eerbied te kennen hel Be
stuur van de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst te Amsterdam: 

dat blijkens gedane aankondiging, up den 23sten 
Juni e. k., het huis van Maarten van Rossutn te 
Zalt-Bommel door den eigenaar voor at braak zal 
worden verkocht; 

dat het Bestuur, evenals allen die belangstellen 
in de gedenk teekenen onzer vaderlandsche kunst en 
geschiedenis, dc voorgenomen slooping ten hoogste 
betreurt, en wel : 

l ü . om de waarde die dit monument heeft als 
kunstproduct; 

2*. om de geschiedkundige herinneringen daaraan 
verbonden, 

te weten : het gebouw heeft uitwendig nog wei
nig van zijne primitieve gedaante verloren; alleen 
zijn in den loop der tijden verdwenen de bekappin-
gen van de vier hoektorentjes, en de erker welke 
vanuit de bovenverdieping toegang bad en waarvan 
de groote boog en de twee nissen terzijde, nog 
zicht haai zijn. 

de hoofdingang, al is die thans gesloten met een 
deurtje in houten raamwerk, met een gemetselde 
borstwering en glasvakwerk , vertoont nog onveran
derd zijn hoofdvorm met de sierlijke kolonetten en 
den fijn geconstrueerden boog; 

ook zijn nagenoeg al de vensterramen met hunne 
smaakvolle ontlastingsbogen, en hunne met fraai 
beeldhouwwerk gevulde tympnnsnog aanwezig, even
als de ijzeren gesmede ankers, die ongetwijfeld tot 
dc fraaisten uit dat tijdperk en van ons land kun
nen gerekend worden; 

op de verdieping gelijk streets is nog aanwezig een 
sierlijke schoorsteen met merkwaardige kraagsteenen, 
voorstellende Adam en E v a , de vlucht uit het Para
dijs en de arbeid van het eerste ruenschenpaur, en 
met tegeltjes bezet, terwijl op de l e verdieping zich 
mede nog een schoorsteen bevindt, smaakvol met 
arabesken versieid; beide schoorsteenen kunnen ge
rekend worden tot de beste werken uit hun tijd 
(XVIe eeuw) tc behooren; 

de l e verdieping vertoont nog steeds hare oor
spronkelijke zoldering met buikstukken, raoerbalken 
en kinderbuikjes, terwijl op den zolder nog in onver-
anderden toestand aanwezig is de oude kap tusschen 
de hooge oorspronkelijke trapgevels; 

is dit gebouw alzoo als kunstproduct terecht eene 
merkwaardige type van juistheid der architectonische 
oplossingen, het is tevens van bijzondere historische 
beteekenis; immers zijn stichter was de beroemde 
veldheer van Hertog Karei van Gelder, uit de ge
schiedenis genoegzaam bekend; 

dat het derhalve een dubbel verlies zou te achten 
zi jn, indien een zoodanig monument verloren g ing , 
en het Bestuur zich dan ook met het volle vertrouwen 
tot Uwe Excellentie wendt, om het dreigende ge
vaar af tc weren; 

dat voorzeker het eenige middel om de instand
houding van dit gedenkteeken ook voor de toekomst 
te verzekeren zal z i jn : aankoop door het Rijk, welke 
te veroorzaken uitgaaf evenwel dienstbaar zou kun
nen gemaakt wonlen aan een tweeledig doel, en wel : 

1° . behoud van een merkwaardig monument; 
2". voldoende inrichting voor kantongerecht met 

kantonnale gevangenis, waaraan zooals bekend is te 
Zalt-bommel dringende beboette bestaat, daar voor 
de laatste geen enkel lokaal en voor het eerste slechts 
één vertrek op het raadhuis ten dienste staat; 

redenen waarom het voornoemde Bestuur zich tot 
Uwe Excellentie wendt, om van Haat een maatre

gel te verkrijgen, waardoor het behoud van het in 
deze liedoelde monument zal verzekerd worden. 

Hetwelk doende euz. 
Bel Bestuur der Maatschappii tot 

Disordering der Bouwkunst. 
Namens het Bestuur, 

t'. M Ü V S K K N , Voorzitter. 
C. T. J . Louis R I E I I E B , Secretaris." 

Hel schrijven aan den Minister van Justitie is van 
den volgenden inhoud: 

»Amsterdam i 30 Mei 1881. 
Geeft roet den meesten eerbied te kennen het 

Bestuur van de Maatschappij tut Bevordering der 
Bouwkunst, te Amstenlam, 

dat het door gedane aankondiging in kennis is 
gekomen met bet voornemen, hetwelk de eigenaar 
van het buis van Maarten van Rossum te Zalt-
Bommel heeft, om dit gebouw voor amotie te ver
koopen, en den verkoop reeds op den 23sten Juni 
e. k. te doen plaats hebben; 

dnt het Bestuur het ten zeerste zoude betreuren 
indien een dergelijk, zoowel voor de geschiedenis als 
voor de kunst hoogst belangrijk gedenkteeken zou 
verdwijnen en niet al het mogelijke zou beproefd 
worden om zulks nog tijdig te verhoeden; 

dat het verder van genoegzame bekendheid is dat 
le Zalt-Bom me] dringende behoefte bestaat nau een 
behoorlijk kantongerecht, aangezien men zich thans 
moet behelpen met één enkel daartoe afgestaan ver
trek van het Raadhuis, terwijl de kantonnale ge
vangenis, vroeger insgelijks in het Raadhuis, sinds 
een paar jaren van rijkswege is afgekeurd, zoodat 
men er thans geene gevangenis heeft; 

dat het huis van Maarten van Rossnm nog alles
zins soliede is eu juet betrekkelijk weinig kosten tot 
kantongerecht en annexe bestemmingen ware in te 
richten; 

dat alzoo naai de meening van het Bestuur voor
noemd , het zekerste middel om het behoud van het 
monument in quaestie voor altijd te verzekeren, on
getwijfeld is, aankoop vanwege het Ri jk , welk mid
del in casu het best ware toe te passen , omdat door 
ééne enkele uitgave een tweevoudig doel zou bereikt 
worden, cn wel ; 

l o . voldoende lokalen voor het kantongerecht en 
dc kantonnale gevangenis, 

2o. behoud van een onzer gedenk teek enen van ge
schiedenis en kunst; 

redenen waarom het Bestuur voornoemd Uwe Ex
cellentie met aandrang durft voorstellen: het huis 
van Maarten van Rossnm tot kantongerecht voor 
het Kijk aan te koopen, ter bereiking van het doel 
hierboven vermeld. 

Hetwelk doende enz. 
Het Bestuur der ifaatschappij tot 

Bevordering der Bouwkunst, 
Namens het Bestuur, 

\ C . M U Y S K E N , Voorzitter. 
r \ s C. T. J . Louis R I E U E R , Secretaris." 

I N T E R N A T I O N A A L C O N G R E S V A N A A N N E M E R S . 
I N G E N I E U R S , I N D U S T R I E E L E N , E N Z . 

Bij gelegenheid der feesten vanwege Z . M . den 
Koning der Belgen te L u i k , op den 2 4 , 25 en 26 
Juli 1881, zullen een internationaal Congres van aan
nemers en een Tentoonstelling van machines, kracht
werktuigen , verbeterde gereedschappen en bouwma
terialen , georganiseerd wonlen door de Vereeniging 
van Aannemers (Chainbre syndicale) van Openbare 
en Burgerlijke werken, onder bescherming van den 
Gemeenteraad. 

Het Congres zal zijne zittingen houden den 2 4 , 
25 en 26 Juli . 

De Tentoonstelling zal gehouden wotden in een 
atelier van het station van Lougdoz, kosteloos ter 
beschikking gesteld van de Vereeniging door de D i 
rectie der Spoorwegmaatschappij »Nord-Belge." 

Zij zal den 24 Juli geojiend en den 31 Augustus 
gesloten worden. 

De verhoring der plaatsen in de tentoonstelling is 
bepaal.I als volgt. 

Per meter of ieder onderdeel daarvan: 
Ovenlekt>! galerij op don grond. . . 10 francs 

i " tegen een muur. . 3 » 
In het niet-o verdek te gedeelte op den grond 5 • 
Teneinde de vergunning om tentoon te stellen te 

bekomen moet men tot het Congres toetreden, waar
van dc contributie op 30 francs bepaald is; ofschoon 
dc deelneming van de exjiosanteii aim de werkzaam
heden vnn het Congres slechts fncultaticl is. De 
Commissie stelt deze voorwaarde met het doel, de 
noodzakelijke fondsen te kunnen verkrijgen om hare 
onkosten te dekken, maar nj wenscht geen pan ij 
te trekken van mogelijke voordeelen. Mocht er ech
ter eeu batig saldo overblijven, dau zal dit onder 
de exposanten worden verdeeld, of wel voor een lief
dadig doel aangewend worden. 

Indien de geladen waggons tot in de lokalen kun
nen komen , zal de exposant geen onkosten hebben 
voor het veidere vervoer, maar alleen voor ontvangst, 
ontlading, en de werkzaamheden to l opstelling. 

Zijn*' Excellentie de Minister van Financien heelt 
du Douane last gegeven de rooi' werpen, die herwaarts 
uit den vreemde gezonden zullen worden, met voor-
lot ,>'Lre vrijstelling van inkomende rechten in ont
vangst te nemen, mits de voorwerpen weder uitge
voerd worden. 

Tevens heeft de Minister van Publieke Werken de 
ontvangst dezer voorwerpen toegestaan op Staats
kosten volgens de voorwaanlen van het speciaal ta
rief n". IO, ilat wil zeggen, zonder vergoeding van 
de terugzending aan den exposant. Iwlere correspon
dentie binnen het K i j k , betrekking hebbende ophot 
Congres en de Tentoonstelling, mag mei vrijstelling 
van purl plaats heblien door van bet volgende adres 
gebruik le maken. 

»|)eii heer President van de Vereeniging van Aan
nemers van Openbare en Burgerlijke werken, Rue 
Dartois n°. 15, te L u i k . " 

Voor meer breedvoerige inlichtingen, alsmede toe
zending van reglementen en programma's, zich te 
adresseeren aan bovenstaand adres. 

Heeren exposanten, die op de tentoonstelling ver
tegenwoordig! wenschen te wonlen voor den verkoop 
hunner voorwerpen, kunnen zich wenden tul den 
heer De Lezuac, Rue Xhovemont i 8 , te L u i k , die 
zich tegen vergoeding tevens wil belasten met de 
ontvangst, plaatsing en het tentoonstellen der voor
werpen. De Regelingscommissic, 

De Secretaris, Dc President, 
Evi. VorruaoN. E. Maaoor. 

V E R E E N I G I N G i I J S P L O E G " T E A M S T E R D A M . 

Op den I Februari 1879 wenl in eene openbare 
vergadering van belangstellenden, in fWt.r Meritus 
te Amstenlam gehouden, eene commissie benoemd 
ter beraming vau maatregelen tot het bevaarbaar 
houden der Amsterdamsche waterweg-en bij voi-st. Zij 
bracht den 30 October van dat jaar verslag u i t , 
deelde den uitslag van het onderzoek naar vele in
gekomen plans mede cn ontwikkelde de gronden, 
waarop het, ha->r voorkwam dat. van alle voorgestelde 
middelen voor dit doel het meest iu aanmerking kwam 
een ijsruimer of ijsploeg, in den getrst nis door de 
heeren Ceuvel en Goedkoop was ontworpen. De 
commissie was eenparig de meening toegedaan, dat 
de kosten van ijsopruiming bestreden moeten wonlen 
door het hefTen van ijsgeld van de scheepvaart ge
durende de wintermaanden. 

De Vergadering nam na een levendig en Itelangrijk 
debat de voorstellen met algemeene stemmen aan, 
en de Commissie trachtte met den meesten spoed 
alles gereed te krijgen, om in den winter van 1880 
het ijs te kunnen bestrijden. Bij koninklijk besluit 
van 8 December 1879 werd bepaald: 

l o . Aan de Directie der Amsterdamsche Kanaal
maatschappij wordt, tot wederopzegging, concessie 
verleend voor het beffen van een ijsgeld gedurende 
de maanden November tot en met Maart van elk 
jaar, vau alle zeeschepen bedoeld in het Tarief van 
het kuna.it- en havengeld op het Noordzeekanaal en 
de zijkaualen van 24 October 1879. 

2o. Het bedrag van dit ijsgeld wordt voorloopig 
gesteld op 1 l / a cent per M 3 . , behoudens de even-
ml ige verminderingen en de vrijstellingen volgens 
genoemd tarief, waarvan art. 3 mede van toepas
sing is. 

3o. Het ijsgeld wonlt betaald tegelijk met het 
kananlgeld tegen afzonderlijke quilautie. 

4o. De opbrengst van dit ijsgeld wordt afgezon
derd gehouden van de overige geldmiddelen der A m 
stcrdamsche Kanaalmaatschappij, en uitsluitend aan
gewend om bij vorst het Nooi-dzeekanaal bevaarbaar 
te houden, door het openhouden Utsschen de Noord-
zeesluizen in de Rietlanden vau een vaargeul van 
ongeveer 14 meter breedte, en met minstens 4 
wisselplaatsen, en met zijgetilen naar Ooster- en 
Westerdoksluizen. 

ao. Jaarlijks vóór I Juni wonlt dour de Directie 
aan den Minister rekening en verantwoording gedaan 
van de opbrengst en de kosten in den vorigen winter, 
met bijvoeging eener raming voor den volgenden 
winter. 

Hoewel de Vereeniging eerst in 18KB het noodige 
voor de ijsopruiming in gereedheid zou hebben, went 
op verzoek van een aantal belanghebbenden door de 
Regeering besloten reeds iu 1870 ijsgeld te hellen 
tot goedmaking van de kosten voor het nemen van 
proeven met het ramschip der Koninklijke Marine, 
I Guinea". De poging, om hiermede het ijs op het 
Noordzeekanaal te breken, leed schipbreuk. 

Be Commissie deed een beroep up den Amster-
danischeii handel, teneinde het noodige kapitaal bijeen 
te brengen, en slaagde uitstekend; toen zij verzekerd 
was dat de middelen niet zouden ontbreken, kon de 
bouw van bel werktuig worden uitbesteed. 

Daarvoor was in den winter vau 1879 op kleine 
schaal een ijsploeg aan 't werk gebracht, die zijne 
tank zeer goed vervulde. Deze ijsploeg, bevestigd 
aan een sleepboot, maakte een slop voor zoldei-scbuiteu 
cu hield dit open. Vele deskundigen eu belang
stellenden zagen dat werktuig destijds mui den gang, 
en algemeen was de instemming, waarna dc Com

missie aan den heer J . C. Ceuvel het maken van 
plan en begrooting voor een ijsruimer voor hel 
Noordzeekanaal opdrong. 

In tuiii 1880 waren p! ui en liegi.voli-.ig gereed, 
de uitvoering werd aan den heer D, Goedkoop Jr. 
opgedragen; op den loden October had de-te»water 
lating eu aflevering en op den beten November de 
proefvaart op het IJ plaats. 

De ijsploeg kan worden gebruikt als Bijsouder-
schuiver" of als aijsopschuiver", al uaar den stand 
die aan den ploeg gegeven wordt. Ingeval de voor
kant van hel vlak boven den waterspiegel ligt, werkt 
de ploeg als ondersi-huiver. De ijsploeg wordt on
wrikbaar met de voortstuwende booten verbonden, 
en door het plaatsen van ijzeren ballast, hooger of 
lager gesteld: op het ijs geschoven. breekt hij dit 
door zijn eigen gewicht. 

Het breken van het ijs wordt bevorderd dooi zeven 
langscbeepscbe, aan den onderkant van het vlak 
geklonken stalen zagen; twee van deze laatsten be
vinden zich aan deu buitenkant en schrappen eeu 
zuiveren kant aau het slop. Is het ijs op die wijze 
aan stukken gebroken, zoo verdeelt het zich onder 
deu ijsploeg naar de buitenzijde langs de staande 
platen, die zich daar, evenals op den bovenkant, 
bevinden, en die, aan de voorzijde elkander ont
moetende, naar achter zich van elkaar verwijderen 
en zich uitstrekken tot 0.50 meter buiten ile lijn 
der buitenste zaag. Langs deze staande leidingen 
glijdende of drijvende, wordt het gebroken ijs onder 
de kanten van het vaste ijs langs hel slop gevoerd. 

Bij het zoogenaamde Dopschuiven" stelt men zich 
ten doel het verbroken ijs niet ander maar op de 
kanten vau het vaste ijs van het slop te werpen. 
Te dien einde laat men den ijsbreker zooveel moge
lijk voorover zakken, zoodut de voorkant van heL 
bovenvlak ± 20 centimeter onder water ligt. Deze 
meerdere diepgang van het voorste gedeelte woidt 
verkregen door verplaatsing van dc ijzeren ballast, 
of door het inbrengen van water in het voorste com
partiment. In dien stand van den ploeg moet hel 
ijs, als hel werktuig vooruitgedrongen wordt, tegen 
liet oploo|M'iide bovenvlak opschuiven; het wordt dooi
de vijf zich daar bevindende langscbeepscbe stalen 
zagen gebroken, waarna het van 't zijdelings naar 
achteren afbellende gedeelte glijdt, en opden vasten 
kant van 't ijs valt; aangezien het bovendek in de 
zijden 1 meter overhangt, vallen de stukken ook 
minstens zóó ver van 't slop. 

De ijsploeg is geheel gebouwd van plaat- en hoek
ijzer van uitstekende kwaliteit, ten einde bij stoeten 
of zwaar schuren langs dik ijs . geen breuken en 
scheuren te krijgen. Van bovenaf gezien heeft hij 
echter den vorm van een hoef, en wel zóó , dal 
sleepbooten daarin passen, terwijl het vooreinde 
rechthoekig is, met kleine afgeronde hoeken. Het 
vooreinde over de geheele breedte is slechts 0.17 
meter hoog, van onder- tut bovenkant, doch naar 
achteien neemt de hoogte uf holte op 't midden toe 
tot 2,43 meter. De zijden zijn op 't hoogste punt 
één meter en Ioo|»en uaar de vleugels van den hoef 
af tot op 0.40 meter. De wijdte dwarsscheeps tus
schen de buitenzagen is 14 meter, en over het bo
vendek, gemeten op ' l overhangende gedeelte 16 
meter; de lengte van voorkant tot binnenkant van 
den hoef is 10 meter, de staarten van den hoef 11 
meter. Op hel gedeelte dek tusschen de ijsleideis 
bevinden zich de mangaten, toegang gevende tot 
het inwendige vau den ploeg, zoomede de pompen, 
elk vooreen bijzonder compartiment. Tevens worden 
bier tiedicud de in tapkranen en de wuterschuiven in 
de diverse waterdichte schotten. 

Inwendig is de ploeg verdeeld door een langschol 
in het luidden der breedte, eu door drie dwnrsschot-
ten, zoodat acht alileelingen verkregen z i jn, iu on
derlinge gemeenschap door waterdichte deuren en 
schuiven. 

De bodem is geheel bedekt door eene laag Port
land-cement ter dikte van 0 . 0 i meter. Dc verbin
ding der sleep- of in deze betrekking juister te noe
men, StUW-booten aan den ploeg, beeft plaats door 
veertien zware schroefbouten, die door de achter
vleugels des ploegsen door de huid der booten gaan, 
die daartoe extra versterkt zijn. Aau den voort-
stuwer bevinden zich zware, 0.09 meter vooruitste
kende ijzeren gesmede nokken, die in de zich achter 
aan den ijsploeg bevindende indiepingen passen. 
Verder zijn ze verbonden door vier 1

 4 duims ket
tingen, door trek scl iioeven gespannen. Dc ruimte 
tusschen deu ijsploeg en de booten onderling, is op 
de nauwste punten «loor juist passende vulstukken 
van hout aangevuld. Met gewicht van den ijsploeg 
is 84000 kilo. 

Iu het eerste verslag der Vereeniging. waaraan 
wij de Inschrijving van deu ijsploeg ontleenen, lezen 
wij dat enkel bet belang van de Amsterdamscbe 
haven en den zeeweg beoogd wordt, zoodat de leden 
niets te verwachten hebben dan e n e matige rente 
en aflossing. Het bestuur geschiedt om niet en wat 
er van de ijsgelden mocht overblijven, strekt tut bet 
formeel en van eeu fonds, dat tenslotte het hellen 
van ijsgeld ounoodig zou maken, 
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Zoodra de • Ijsploeg*' wettig bestond, kun onder 
g Ikeiiring vun den Mini-ter van Waterstaat een 
contract worden gesloten met de Directie der A m 
sterdamsche KananlmaatevhapfHj, waarbij de ver
plichting t"t liet i»|H'iih"inlen van de vaart gedurende 
den winter, die krachtens de concessie np haar 
rustte, door de IJ»)doeij wenl overgenomen, terwijl 
de uitkeering van het ijsgeld aau de/e laatste Ver
eeniging verzekerd werd. 

Toen de winter naderde, was alles gereed om 
den vijand te bestrijden, die zich iu al zijne kracht 
deed kennen, waan looi' de eerste campagne voor de 
jonge onderneming zeer leer/aam was. 

Op den Milen Januari weiden de sleepbooten 
•Noord-HoUand" no. 0 en no. 7 uau den ijsploeg 
bevestigd; den L5den Januari des morgeus te 1 uren 
verliet hij de Stads (lieflanden, baande zieh een weg 
door het ijs van drie tot tien centimeter dikte, eu 
kwam des voormiddags te H l ureu te Umuiden aan. 
Hij vertrok weder te 3 uren des namiddags, gevolgd 
door een Nederlandsch fregat, een lichterschip en 
een Engelsche driemast schoener, en kwam 's avonds 
te 7 ureu te Amsterdam uau. 

Den lÖden Januari vertrok dr- ijsploeg weder naar 
Umuiden, stelde zich daar ter lieschikking en keerde 
deu I 7deu Januari te 3 uien 's namiddags terug met 
het Nederlandsch sclioenotschip »Bordeaux Packet". 
Op deze terugreis had de sleepboot »Noord-Holland" 
no. 7 het ongeluk de schroei' in het ijs stuk te 
slaan en te verliezen. De sleepboot •Noord-Holland" 
UD. I werd oiirniddelijk OIIIIKNICU , eu stoomde ter' 
adsistentie, doch vond de spoorwegbrug over de 
O.isterdoksluis gesloten en. iu weerwil van alle aan 
gewende jiogingen bij de autoriteiten, kon geen ver-
gunning vei kregen wonlen om le pusseeron. Kerst 
deu lüdeii Januari, 's morgens te ,'i uren. this 38 
uren, nadat de boot vóór de brug was gekomen, 
liet dese voor haar deu doortocht vrij. Zij wenl 
toen onmiddellijk achter den ijsploeg gesponnen i bij 
sterk vriezend -.v-tbr had de lp ••vorming nut -til g -
staen en de beide sleepbooten konden den (doeg niet 
in beweging brengen. Twee andere sleepbooten 
werden erbij besteld, en achter de lieide eersten 
aangespannen; zij werkten op een zwaren dwars
balk , bevestigd tegen de achterbolders der beide 
eersten, maar ook uu kon men niet voldoende vor
deren. 

Ziende dat men ondanks alle inspanning langs 
dien vveg het doel niet zou bereiken. besloot bet 
liestuur in den namiddag van 20 Januari een slop 
te doeu maken door handenarbeid, out dit bij aan
houden van den vorst door den ijsploeg te doen op
ruimen en schoonhouden. Met kracht van volk 
werd aan bet werk getogen, maar men orderde 
zeer langzaam; door den sneeuwstorm waren bergen 
sneeuw over het liev rozen ijsvlak van liet IJ voort-
gezweept, lot zij stieten legen het toen reeds aan
wezige, onregelmatige, met ui/stekende schotsen 
voorziene slop. Daar sauiiigejiukt eu saamgovroivn, 
werd het ijs vau het slop in een dikke sneeuwach
tige massa veranderd , waarin de ploeg smoorde, 
waai in de zagen bezwaarlijk rechte sneden konden 
maken, bet ijs zich niet tot regelmatige schotsen liet 
afdeden en d i e , wat bij de ijsopruiming hoofdzaak 
is , niet ondergeschoven konden worden. 

l iet Bestuur lieslool op deu SSstm Januari de 
werkzaainheden voorloopig te beperken tot het zoo
veel mogelijk adsisteereti van de schepen, die zeken 
door het slop voortweikien. liet maken van eeu 
slop door handenarbeid weid opgegeven, daar de 
aannemers de onmogelijkheid inzagen om aan hunne 
verplichting te voldoen; dit is hoogst leerzaam, want 
er moet rusteloos gezucht worden naar de beste me
chanische middelen voor de opruiming , Juuropha i l -
denarbeid niet meer getekend mag worden. 

Het bleek echter dat bij eeue dergelijke ijsmassa 
de stuw- of' di ijlkracht van twee stoom booten , elk 
van 50 p k . , niet groot genoeg was voor het werk
tuig , dat mei het oog .,p hol te maken slop. eeue 
breedte van 14 meter moest hebben. 

De poging twee andere sleepbooten achter bel 
reeds aangespannen tweetal le doen u|nluweti tegen 
een zwaren dwarsbalk, mislukte, want de beide ach-
tei-slo booten geraakten benepen tusschen het ijs en 
liet aangespannen vaartuig, en kregen averij. Op 
grond vau deze ondervinding werd afgezien van het 
aanvankelijk voornemen, om eene groote zeebout te 
gebruiken als voortstuwer van den ijsploeg, waaraan 
de beide sleepbooten toen nog bevestigd waren. E r 
weid besloten niet een der zeebouten eene overeen
komst aan te gaan, om vóór den ijsploeg u i t , zoo 
noodig het werktuig slepende, naar Umuiden te 
stoomeii. Dit gelukte den 27sten Januari met de 
stoomboot •Eddystone", kapitein Mac Innes. 

Het stoomschip brak een geul ter breedte van 
zeven meter en weid gevolgd door den ijsploeg, 
welke, voortgestuwd door drie sleepbooten, tot eeu 
gezamenlijk vermogen van 150 nominale paarden
krachten, de geul verruimde tot eene lirm.ilte van 
l i meter. In deu av I van 28 Januari arriveenle 
de ijsploeg le Uitluiden, eu was het Noordzcekumtnl 
weder goed bevaarbaar. 

De ijsploeg bleef daarna dagelijks het kanaal be
varen, en achttien groote -diepen wenien door hem 
begeleid: de laatsten waren door de zorgen van de 
Vereeniging kosteloos van gsborden voorzien, bestaan
de uit gladde ijzeren platen ter dikte van 6 millime
ter, ter lengte van 0.8 tot 1.50 M . en ter breedte 
van 0.01 M . , underling verbonden door op de plaat 
geklonken va-l gen eti haken, en langs de scheeps
huid op de vereischte hoogte, d. i . ter halver breedte 
onder en boven de waterlijn, opgehangen aau ket
tingen en touwen. Ter bescherming van den achter
steven wenl een zoogenaamd steven-tuk aangebracht, 
z buiig gemaakt, dat het zich naar eiken vorm van 
steven voegt. De kortste ijsbonten wonlen bij voor
keur gehangen vóór den boeg der sche|ieu, waar zij 
zich volkomen naar den vorm voegen. In het geheel 
zijn 300 stuks plaleu iu voorraad. 

Uit ile rekening eu verantwoording blijkl bel na
volgende : 

Ilsgeld vau 072 schepen . . . . / ' 15,531.78 
Aau rente gemankt 11 (03 03 

Inkom-teii. . . / 15,094.8 J 

tegenover dit cijfer van ontvang staat eene uitgave 
van ƒ 1 3 , 3 7 1 . 7 1 zuodat er ƒ 2 , 3 2 3 . 1 0 overblijft, 
oven voldoende voor de belegging iu het vertiieu-
wingfonds vau 5 pCt. tier waarde vau het aange
schafte materieel. 

Het kapitaal door de leden bijeengebracht, ten 
bedrage van ƒ44,500.— , is Voor het grootste ge-

; deelte liestoed voor de aanschaffing van ijsploeg 
' en toeliehooreii : het <(verblijvende werd belegd iu 
\ Staatspapieren en blijft l>eschikbaar voor het doel der 
j Vereuniging. 

Niettegenstaande de schijnbaar slechte financieel» 
' uitkomst is de Commissie overtuigd dat, bij wel-
' slagen op technisch gebied , de tiiiancieele zijde van 

hel vraagstuk geen overdreven zorg behoeft te baren. 
Vele uitgaven, uu gedaan, zullen, ouder gewone 
omstandigheden, niet behoeven te geschieden, en 
eene toenemende vaart op het Noordzeekanaal zal tb' 
inkomsten, zonder verhooging van het tarief, ver
meerderen. 

De aanstaande ontbinding «Ier Amsterdam-die 
Kanaalmaatschappij moet eene wijziging brengen in 
ile verhouding tusschen de llegoeriug eu de vei-eeni-
giug • Ijsploeg." Houd zij liet maken van een open 
slop als einddoel voor oogen, dau zou de Vereeniging 
de verplichting op zich kunnen nemen, hare hulp
middelen hij vriezend weder ter beschikking te stellen 
en aan te wenden om de vaart door het Kanaa l , 
zoowel voor stootn-eliepen als voor zeilschepen, mo
gelijk te maken. De ijsborileti zijn gebleken een 
afdoend hulpmiddel te zijn , om deze laatsten zonder 
averij te doeu varen, zelfs door zwaar los ijs. 

liet Hestuur roept aau bet einde van het verslag 
de medewerk ing in vun allen, die veriueeiien eene 
oplossing te kunnen geven aan het mo'ielijke vraag
stuk, dal de Vereeniging bezighoudt. 

Berichten en mededeelingen. 
D U I T E N I, A N D. 

— Door het gemeentebestuur van S:. Petersburg 
is een prijsvraag uitgeschreven vuur het plan van de 
kerk ter nagedachtenis vau Keizer Alexander II , die 
gebouwd zal worden up de plaats waar hij ver
moord weid. 

De kerk moet van steen zijn en 10,000 personen 
kunnen bevatten. 

Bouwkundigen van alle natiën kunnen aan dezen 
wedstrijd deelnemen, waarvoor premien van 2500 , 
2000 , 1500 en 1000 roebel zijn uitgeloofd. De 
plans moeten vóór 31 December 1881 (12 Januari 
1882) hij de kanselarij van deu Petersburgscheii ge
meenteraad ingeleverd zijn. 

— Het Parijsche Salon , de jaarlijksche schilde
rijen-tentoonstelling, is thans gesloten. Er kwamen 
302000 bezoekers, tegen 200000 in het vorige jaar, 
en de ontvangsten zullen een batig saldo van 50000 
francs opleveren. 

De proef om hel bestuur geheel in handen vau 
kunstenaars te geven mug zeker welgeslaagd heeteii, 
eu ile Staat kan voortaan gerust dc artisteu voor 
hun eigen tentoonstelling laten zorgen. 

•I I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Hoorden Gouverneur-Generaal 
van Nederland-eb Oost-Indie zijn de volgende Ite-
schikkiugeii genomen: 

bij den II raterstiuil enz.: verleend: een tweejarig 
verlof uaar Europa, wegens ziekte, aun den opzichter 
l e klasse J . II. Lont. 

benoemd: tot ingenieur 2e klasse W. G. Mulock 
van der Vlies en W . F . Heskes; tot opzichter l e 
klasse, de ambtenaar op non-activiteitI. Wilhelmus, 
laatstelijk die beliekking lick leed hebbende: tot op-
ziehier 2e klasse, de ambtenaar op non-activiteit J . 
Visser, laatstelijk die In-trekking bekleed hebbende, 
en de opzichter 3e klasse It. E . Notsdiiuaiiu: tof 
opzichter 3e klasse, de ambtenaar ter beschikking 
B. A . lluijzers; 

bij de Staatsspoorwegen op Java: benoemd: tot 
tijdelijk onderopzichter 2e klasse, J . P. E . Car li en 
P. van der Heijden; 

over'iejdaotst: de Ivoiiwkundigambtenaar 2e klasse 
]•'. .1. Nellensteijii van den aanleg der lijn Solo— 
Blitar—Sidhoardjo, de opzichter 3e klasse J . M . van 
Zeventer van het hoofdbureau te Buitenzorg, de op
zichter 3e klasse II. E. II. Willemsen van het staats
toezicht op den particulieren spoorweg Batavia-Bui-
lenzorg, allen naar den aanleg der lijn Buitenzorg-
l'reanger-l!egeiilschap|ien; de opzichter 3e klasse F. 
K . A . van Bijlevelt van den aanleg der lijn Buiten-
zorg-I'reaiigcr-Hegi'iitschappen bij het staatstoezicht 
op den particulieren spoorweg Batavia- Buitenzorg; 
als sectiechef. de tijdelijk bouwkundig ambtenaar 2e 
klasse T h . C. Colenhi ander, van het staatstoezicht 
op den particulieren spoorweg Seinunuig-Vorstenlan
den naar de opneming der lijn Djnkdjokarta-Mago-
lang-Willem I; als adjunct-inspecteur, de bouwkun
dig ambtenaar 2e klasse I). J . S t a m , van den aan
leg der lijn Buitenzorg-Prcanger-Begentscliappen naar 
het staatstoezicht op den particulieren Spoorweg 
Semui-ing-Vorstenlanden-Willem I; 

bij het Kadaster; benoemd: tot adjunct-landmeter 
3e klasse, L . Broes, D. L Warnsinck, J . II. Eve-
lein. G . J . U Basti.le, L . C. F . Polderman, A . W . 
C, Rake, E. J . Victor en A . R. Busselaar; 

hij hel Mijnwezen : benoemd: lot opziener l e klasse 
C. Borekmann, thans buitengewoon opziener bij dien 
tak van dienst, en de chef mijnwerker hij den dienst 
der Hataviasche havenwerken II. II. A . .1. Kranss; 

bij bef Marine-departement: verleend, een twee
jarig verlof naar Europa, wegens ziekte, aan den 
ingenieur bij den geografischen dienst J . A . Oudemans. 

De tentoonstelling van kunstwerken in de 
academiesalen trekt voortdurend de aandacht van vele 
belangstellenden ; zij blijft geopend tot en met Zondag 
den 3 Jul i e. k. 

— Hij koninklijk besluit zijn vastgesteld de vol
gende bepalingen betreffende de verbinding van kan
toren eu gebouwen van particulieren met de lijks-
telegniatkantoren; 

Art . 1. Aan bijzondere personen of maatschap-
pijen kunnen de aanleg en het gebruik van eene 
electriache verbinding tusschen hunne gebouwen of 

perceelen en een rykstekujivafkantoor door den 
Minister vnn Waterstaat enz. worden vergund onder 
de volgende voorwaarden en bepalingen. 

Art . 2. De concessionaris zorgt voor tien aanleg 
der electrische geleiding , volgens een door deu M i 
nister goedgekeurd ontwerp. 

A r t 3. De seintoeetellen worden, mei inbegrip 
van hetgeen tot de verdere technische inrichting 
behoort, vau Rijkswege verstrekt en onderhouden. 

Ar t . '». Voor bet gebruik van die locstellen hc-
taall de concessionaris eene vergoeding aan den 
Suiat tut een bedrag van niet meer dan honderd 
gulden eu niel minder dau vijf en twintig gulden 
'sjaars, welk bedrag voor ieder geval, naar gelang 
vau i|e kostbaarheid der sein toost ellen, door den 
Minister woidi vastgesteld. 

De vergoeding wordt over het kalenderjaar bere
kend, iu dier voege, d a l , in het jaar der indienst-
sfelling en iu dat der opheffing der electrische ver
binding , voor méér dau eeu halljaar hel volle 
jaarlijksche bedrag , en voor minder dai half 
jaar de helft vau het Imhag mooi worden betaald. 
De berekening vangt aau met het tijdstip waarop 
de geleiding iu gebruik wonlt gesteld. 

Ar t . 5. Voor de Imliening vau de sein toestellen 
op het verhulden Rij ksk au tooi' betaalt de concessio
naris bovendien vijl' cent voor elk overgebracht tele
gram. 

Art. I». De ii lige bepalingen voor hel uitkeeren 
en verantwoorden der sub 4 en 5 genoemde gelden , 
alsmede voor het overseinen der telegrammen, worden 
door den Minister va-lgcstcld. 

Ar t . 7. Hel gebouw of tien I, dal op bovenge
melde wijze mot een Rijkstelegraaf kant oor wordt 
verhonden, moet minstens vijfhonderd meter van dit 
kantoor verwijderd zijn. Van dien regel wonlt 
alleen om gewichtige redenen, ter beoordeeling van 
deu Minister, afgeweken. 

— In de Twente Kamer der Siateti-Genermil wa
len deze week tie waterwegen aan tie onle. Dc ver
hooging van hoofdstuk IX der staatsbegrooting voor 
het jaar 1881 met de kosten voor deu aanleg van 
eeu lagen dam langs do binnenzijde van deu Zuider-
• la in en gelijktijdige baggering van het. West gat , 
een cn ander ten behoeve van den Rottenlam-cheii 
Waterweg, wenl na eene korte discussie met 50 tegen 
7 stemmen aangenomen. Door dit besluit wordt 
althans den bestaanden toestand behouden en voor 
achteruitgang gevrij waard. 

Dadelijk daarop zijn de beraadslagingen aangevan
gen omtrent het kanaal van Amaterdam naar de 
Merwede, maar de zienswijzen omtrent de verbinding 
van de hoofdstad met tien Rijn bleken /eer uiteen-
loopctide te zijn en gaven aanleiding tot eene vrij 
gerekte discussie, zoodat deze week geen beslissing 
genomen kon worden. 

— In tie onmiddellijke nabijheid vau hel hulde
blijk roor Jhr. Verhuell , te 's-Gravenhage, wil de 
Crerner commissie tie Cromer bank plaatsen. Aan
vankelijk hadden Burgemeester eu Wethouders daar
tegen bezwaar; doch op het aanhouden tier Commissie 
hebljeit zij thans deu Raad vooigesteld, den aauge-
rraagden grond (in de Boscbjes, by de Wateiparuj) 
gratis af te slaan. 

— Onderstaande studenten van de ftriytechniscbe 
School zijn voor hunne vorming gedurende de zomer
maanden al- buitengewoon opzichter aangesteld, als: 

A. .1. M . Stoffels, hij het heien van dukdalven buiten 
de Nieuwe Statenzijl , l-ehuoreiide lol de zeewerken 
iu de provincie Groningen; 

A. Plomp, bij de voltooiing van de verbetering tier 
noorder zeewering te Harlingen, teven- bij de peilin
gen enz. op de Pollen . 

K. .1. A . Ligtvoet, bij de verdediging tier Wan-
neperveensche en • .iethoornsche wegen: 

J. J . F loh i l l , bij de herstellingswerken aau tie 
Willemsvaart in Overijsel; 

A. E. Ruhtisen, bij de uitvoering der werken vuur 
tie verlegging en verbrecdiiig vau het kanaal Luik — 
Maastricht met brug- en andere werken; 

P . Dalebout, bij dc havenwerken te Terschelling; 
K . Burger, bij tie zee- en havenwerken te Vlieland ; 
II. Oostinjer, bij de verdedigingswerken vnn het 

strand benoorden Petten; 
P, J . van Voorst Vader, bij de werken van bet 

kanaal door Zuid-Beveland; 
B, .1. Paardekoopvr, bij de havenwerken te Vlis

singen ; 
B . W . Mondt , bij de werken tot normalised ing 

van tic rivier de Waal onder Brakel en Ponder oijen; 
J . E . ! l . Bakhuis, bij de uitvoering der werken 

tot verbetering van den Gelderscbe Usel bij Zutfen ; 
J. A . Krelschinur van Veen. bij hel maken vau 

eenige werken iu den bovenmond der Merwede onder 
di' gemeente Werkendam; 

11. van Geltlereii, bij hel landwaarts verleggen 
van een gedeelte dijk van den Ouden Beer polder 
langs den linkeroever van de Dorische K i l en daar
mede iu verhand staande werken; 

F. Ilijuer en G. O, Calkoen, bij de werken tol 
verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee; 

G . Heufl, bij de herziening der rivierkaarleii; 
E . Suermoiidi, bij de vervaardiging van de water-

Btaatskaart,' 
VV. II. du Croix , J . M . A . Zoetmulder en K . F. 

II. Roos, bij de Werken der Staatsspoorwegen, lijn 
Zaanstreek—Knkhuizen: 

B. M . Grutainu eu W . II. M . de Bru i jn , bij 
de werken der Staatsspoorwegen, lijn Staveren— 
Leeuwarden; 

C. M . Gardenkw en M . C . A . Reigers, bij tie 
spoorweg werken te Amstenlam; 

W . Elenbaas, bij de werken van de brug over 
den Neder-Rijii bij Rhenen; 

C . W . SneiUebrand, bij de werken vau de brug 
over tie Maas bij Heiunen; 

.1. K r a p , J . C . Dirkeen, W . de Visser, J .S t ro ink , 
J. P . Hofstede en B. D. van Tienhoven, bij de spoor
weg werken tusschen Dordrecht en Kenteren; 

•I. A. Mulock Houwer, F . M . L . Kerkboff eu J . 
K o k , bij dc verbouwing vau het Oud Stadhouderlijk 
kwartier, te 's-Huge. 

D. P. van Ameijden van Duijm, bij tie verbouwing 
vau het Departement van Wulerstaut, te 's-Hage. 

Aankoniliiringen van Aanhestedingen. 
Hm» urfujr, , S3 Juni. 

klundert, te l l uien. doof hei bestuur van de Brie 
1 l'oldei-., gen. Groot,-Polder. Zandberg en Nioiivveiulijk. 
I let de gemeenten klundert en Zevenbergen, iu de 

Stadsherberg: l a het leveren en stellen vau eeu centri-
l'ugaal|Niiiipwerktuig mol stoomketel en verdere aanboo-
ngbedeu; 2o. de get wen tol plaatsing van genoemd 

I werktuig, Nmoorftteen, steen kolen liergplaats en verdere tot 
j het te stiebteli Stoomgemaal hellenende werken. 

Hullen, le II ureu, door bot gein teliestuur, lui II. 
Kalfsiennaii: bet boUWen van eeu hoerenhuis met stalling 
aldaar. Aanw. te 10 uren. 

mm rn,wijk. te a uren. iu het mcJëteitagebouw op 
dou Zonneblink: de verbouwing van het woonhuis van 
W. 1'asel.en. Iul. bij deu aivhitect II. Tol. 

Ilonlre, hl te 12 uren, ter secretarie ; de ophoogmg 
van eeu terivin in deu Hieslni-.li nabij Dunlmtht, teu 
heboeve dor le maken hoogdruk waterleiding aldaar, met 
de levering vau bel lienoodigde rivierzand.. 

Kamprn. te | uur. door bet gemeetiloheM.: lo. het 
maken van 1101(011-1 enz.: So. het wilton eu schoonmaken 
van schoolgebouwen: So. verb, timmer., nietsel- en an
dere werken aau vei-s lullende geitouwen. 

v lanen . le '2 uren, door kerkvoogden der Nederl. 
Herv, gei ute. 111 de kerkekanier: het verven van bet 
inwendige van het kerkgebouw dier gemeente. 

vni- . irnl .Mii , te : i uren. iu Be I tooi Ie Leeuw: het 
» veereu van een perceel en het daarteiplaatse bouwen 
vau eene volksgaarkeuken, met woningen veidere werken. 
op de Wittenburgergracht 

llenulilnm . te 4 uren, door bet gemeentebestuur van 
Meiiuld ut loei: bet afdar n. droogmaken en -bonden. 
benevens het ilatten van vaarten. 

/.I.ÉI»i* tbij Kinmisse., door den ingenieur Martini l i ins. 
Ie Rotterdam : hol vergrooten van eene bouwschuur iu 
den Atma-.lacobai-.lder. 

IMn-.lui;, SM Juni. 
I.euiinili- Uarrii. te | | uren. door bet liestuur van 

h.-t waterschap het Uag-llcmaal. bij Vorstenbosch: het 
hei stellen van .je stormschade aan den Maasdijk vau <lil 
waterschap, in I» perc Inl bij i i . Pompen, te Alera en 
l i . van Maren, te hossel. Aanw'. '21 Juni. to S uren. 

I.oniirkrr, Ie ]•> ureu. door hel gom. teb«-t.:lie( 
bouwen eener ondervvijzi'1-.vvuiuiig. Aauw. le II) ureu. 

AniNferSmii, le 12 ui door den anhltect .1. I' van 
Wijk (van Rotterdeiill, in lie rieiisgrzuiiJhoi.l : bet bouwen 
van 2 villa's o| ti ter rein aan de Noordzee, te Zandvoort 

Alkmaar, te 12 uren. d • dijkgraaf en I inruilen 
van het aiubaeht van Wi-tfrie-laini, genaamd (leest 1 •-
ambacht, iu bet logement Noord-Holland: bet gewoon 

lerl I iler West friesche dijkwerken. 
Zulten, te 2 uren. door liet get tebest: lo. het 

schoonmaken en willen van eeuige schoollokalen : Zn. het 
wegruimen van den kogelvanger en hel ophoogen vau 
hol lenein v • de nieuwe mest bergplaats buiten de 
Liarpoort 

t'irrrlit, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
vanStaatwpnorvvegeii. aan bet ceiitraalbiireaii: bet afbre
ken van een wachtershuisje en bet maken van eeue 
wachters won ing met sUlgebouwtje, ten behoeve van dou 
overweg iu den verlegden Rijksweg van Tilburg naar 
's-Bosch, nabij Tilburg. 

1ir.11 ii 1 i'ti. le 7 uren, door hei gemeentebestuur van 
Siiiallingerlanil: bet verven van het gein Helmis met de 
loods, de bovenbuurtscbool mot oftderw^jterswoning, de 
[•ostbrug t woning, de sluiswachters won ing op het 
Huitenst.•verlaat, de school met oiiderwij/ei-.wouiiig te 
Nüega on idem te Oudega. 

Ki j - i o vanwege A. II. ter Horst, in het logement-
Koeiideriiik : het Immveii van oon woonhuis Inl. Inj den 
architect J. Moll, te Hengeloo. Aauw. te tl uren. 

mjmegen , door deu burger ster: hel meiweien van 
fi grafkelder, op het R. K. kerkhof aldaar. 

W04«selag f SS> Juni. 
>-llnjte. te II uren. door het ministerie van waterst 

enz.: lo. de opruiming van het wrak van een vaartuig, in 
do Nieuwe-Maas. boven de Uroeneplaal. Ier l.lvlinoiule: 
'2o. h<t inaken vau 4 duarskribl langs .Ieu linkorofvt-r 
van do l.ek. ouder de gei ite Streefkerk. tusM-lieu de 
kilomeieilaaien 111 eu IU». Raming /* 15.100. 

Huge, te \2 uiv-ii. «loor bet uiiuisterie van water
staat enz., ten diensteder Staatsspoorwegen: bet maken 
eener do. ilaatbiug over den llaardwijks,ben overlaat eil 
eenige verdere werken. Iul. Lij den eerstaauw. jugeniem 
le VHoseh. Haming ƒ SU4.000: 2». het maken vau wer
ken tot uillueidiiig van hel station Belden na Isen, ten be
hoeve van den spiNirweg Dordrecht Kist. Inl. by deu 
.ei-taaiiw. ingenieur te Oorinchem. Haming ƒ 24/i.UHK 

Hulk, te ia uren. ilm»r bet ge eti tebest. vau liaas-
lerland; bet afin eken van een buis te Balk eu in tie 
plaat- daarvan stichten van woningen c. a. 

\|iel(hMirii te 2 uren. viMir J. II. van der Hurg. iu Be 
Moriaan: het verlmuvveii van bet vroegere loge ut Be 
Arend, met stalling. 

Mlr(Jen, te :» ureu. bij M. de Nagtegaal: bet vernieu
wen der houten balansen van de brug hij .je srliut-lui-

epmatie vai 11 gedeelte beschoeiing.' 
/ • • m i n i m "s av Is 7 uien. door burg. en weth.: bel 

verrichten van aardewerken: het vernieuwen eu herstellen 
vau bestratingen: lu-t maken van zinkputten niet riolen, 
eu bot herstellen van gehouwen iu die gemeente. In), 
bij den architect A. Schotanus, aldaar. Auuw. V 2 uren. 

l l .r . l . , „ i j k 'savouds H uren. door den architect J . 
II. Makkink. in Be Poort van ('leef; de verl wing van 
een woonhuis voor A. Willemsen, in de Smec| mort straat. 
Aanw. 84 Juni. te U ureu. 

Hulknl«*l, door B. Bitmar: het bouwen van 1 
woonhuis aldaar. Inl. bij de architecten l i . If. Salm en 
A. Salm li l) / . , te Amsterdam. 

i» lorelog. ao juni . 
Ilevinler. Ie 10 uren. door burg. en weth.: bet maken 

vau eene ba-culelirug l)ij liet station te Beven ter. en van 
eene ophaalbrug bij de voormalige Hergpoort, aldaar, iu 
2 perc. en in massa. Inl. Inj den gei titearchiUit W. 
C. Metzelaar. 

aovenawrsjesi, te Bi men, door het waterschapsbe-
sluur van de llaveu-eii-Sa—eu. hij Wed. A. den Ouden: 
het vernieuwen van eeu gedeelte wal beschoeiing iu de 
haven aldaar. Iul. bij den architect .1. 1'aul. le Zeven
huizen. 

VMIht-lmhMidorii. te 11 uren, iu het g eentehuis: 
het maken van buitengewone werken tot verdediging vau 
den oever vau den Willielmin:i|ml.|er. 

/.idinriljk . le I uur. door het gei ntelie-t.: bet hou
wen vau eene bergplaat- voor zand en gei' Ischappen. 

Haarlem, te 3',', uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aau het gebouw vau het prov. U M . : lo. 
tie voortzetting der verbet.-ring van bet Knibhersgat bij 
l.nkhuizeu Raming / 40.01 K): 3,,. het vet richten van 
eenige werken op tTrk. R ing / mm 

Haarlem, te I ureu, iu een'der lokalen van de St.-
Bavokerk: het leveren en stellen vai ne balustrade van 
Kremer zanil-leeu om de hooge bekappiug van lu-t koor 
der SL-Uavukerk longev.vr 51 M 1). 

Mrupcl, te S ureu. bij deu sivlieingeuieur der Kxploi-
latieiuaats lhappij: het doen van verfwerken in 7 peiv. 
teerwerken iu 4 peiv.. voegwerken in tl pen., «au-werketi 
iu 2 peiv.. wit werken in 7 pen. op de lijnen Deventer— 
Meppol. Mepptd -I uwardeii. Meppel HÓogeveen. 

VuKhl, Ie 5 uren, itoar .1. I'. Marggratl. iu Het du.Ie 
Mijltje r lo. bet houwen vau een postkantoor met ilirec-
teursvvoniug: 3o. het bouwen vim eeu winkelhuis met 
bovenwoning 

/ t u i e n , door Mr. Baron Van Sytzeina: het afin-eken 
eu hei Imuwen van eeu koetshuis mét stalling in de Raad-
huisstivg, en het verven enz. van een buis in de Lauge-
llofstraal, aldaar. Inl. hij den architect l'eteri, Aanw. 
311 Juni, (e 7 ureu. 

Vrljaa*-, I Juli. 
•-Ham-li. te 10 uren. tloor burg, en weth.: lo. bet 

slechten van de vestingwerken van eu met bastion Olie
molen tot de brug over de gracht of de rivier de Bommel, 
gelegen in don toegang-weg naar hel station van den 
staatssjmorweg; 3o. het makeu eener afsluiting van een 
duiker' iu deu linkenlijk tier Zuid-Willemsvaart. Inl. bij 
den geiueeiilearchitect .1. M. Nal.be. Aauw. 27 Juni, van 
no. i te 10, van 110. 2 le 11 uren. 

MMdrlhurf. te 10 uren. door bel ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw vau bet prov. bestuur; 

lilerliou.lswerkei. op 's Rijks lijnbaan. 

het wegruimen van een wrak op de Neell je-.laiisplaal 111 
de Ui^ter-Schelile. Aauw. 37 Juut. 

Haraelc, te 10 uren. in hel gemeentehuis: degeWotte 
onderhoudswerken vau Kllewout»d^k-en-Borsele, mol dijk--
verbooging eu vernieuwbar vau steengtoling, in I perc, 
Aanw. 27 Juni, van 1(1 13 uren, Raming flUMiM. 

Arnhem, té 12 un-n. d.mr bet ministerie van water
staat enz., aan hel gebouw van het prov. bestuur: het 
verlengen van den linker vivnlam van het Ri|ksvoer mor 
.Ie Waal o- &dt-Bommel. Raming ƒ 8250. 

I.runliiiceii Ie 12 IW k W het iiiiiuslerie vau Wa
terstaat enz., aan bet gebouw van hel pmv. best: In. 
bet plaatsen van :t dukdalven langs deu w-telijk.-t tet 
.lei- Buiten-Aa buiten de Nu-uwe-Statoiizijl. Raming 
ƒ1780j to. het doen van bestratingen op-, benevens hel 
'vernietivveii van 3 bestaande eu het maken vau een uieit-
w luiker onder den Rijksweg vau Groningen lot de 
grensscheiding van friesland bi| tie (ierkesbrug. Raining 
/ r.r»30. 

Leeuw ..i'leti , O- 12 uren, door hel gei utebest 
van la-euwardei-uilii'l: het vergiooten eu verl wen van 
de openbare lagere school in de Huurt le lluizuui. Inl. 
I.i| den gemeoiit.-op/ichter Wes-elius, te Hui/illu. 

Wagmlng-en. le 12 uien. in het Hotel-Steuk: hel 
bouwen van een.- vill. t koetshnis, -lal en woning al
daar, aan den straatweg naar Henkiiui. 

Ui.l.lelhi.rt . Ie 1' . Uletl. d.mr hel g eetilel.e-tHUI : 
het Imuwen v; ene bouten njhitig over de Vost aan 
het einde tier Ne.leiMiaal. 

•OBMOlOe (ÖJ, te 2 uren. 11.intens h-t l-rael. kerkbe
stuur, bij II. u Klelberg: het I wei ner svnagoge. 
Inl. bi| den opzichter H. A. W mk. te Volden. 

l e t s r s s f , s Juli. 
lleiiHUeii. Ie 12 un-n. dooi- het bestuur van den Hooien 

Maa-di|k van Stad-eu-Lande van Ileustien : lo. hel aan 
maat en peil brengen van den ringdijk Ier Vlijmen. 

t hel maken vai 11 hl iibenu: 2o. hel verhoogen 
en verzwaren van tien Z.mgen. Heidijk onder Vlijmen, ter 
lengte vau 8!K8 M.: 8a bet maken'van zaudki-lingen en 
bennen, iu 4 perc; 4... het maken va ge veer r.780 M , J 

steenglooüng beneden Heusden, in 4 |ieiv ; 5o. hot her
stellen der vviiilei-seha.lt- aan de «lijken, in 4 perc lid. 
bij den opzichter .1. van 'l'iiijl t i / . . Ie Heustlen. Aanw. 

Juni. 
•orgen-ep-Seom, to l uur, ton raadhuize: hel ver-

gi.mteii der geiiuiuitesecii-tarie. met hijkiillietlde werken. 
l'treeht, te 2 uren. door het prov. 'bestuur: hol ver-

diepen van den Km te-Rijn. van dei ul der Lang-
hi.H-ker wetering tot oiigev. I(HM) M. heneden tie brug Ifl 
Bunnik. Aanw. 37 Juni, te 10 uien, te Bunnik. 

Nu na are t, door ll, .liuriaattse: bet verbouwen van t 
b.er,-iihol'-tode. gelegen op bet landgoed Nieuvv-Soerel, 
gein. Niuis|H-et. \auw tusschen I 1 en I 

VI I . I IMI.I- . 4 Jllll . 
Hi ,»- lrl i -ht , Ie 10 ureu. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van hel pmv. he-liuu : bel 
gedeeltelijk vernieuwen van tien bovenbouw der doorlaat-
brilj: in 'het Kijkene|d. 111 den Kijksweg le klasse Maa-
Irit-bl—Vaals. Aanw. :(0 Juni. Haming J Aim. 

Am-terrfam, te 11 uren. door den coiiimanil.ini der 
marine: l a bet inaken vau borden iu de goten en eenige 
kapin-n: 2o. bet herstellen eu vernieuwen ran 
werken; Sn. e 
altlaar. 

lierpeitzeel I 1 iesl.). te II uren, d.mr bol best 
van den Grooten Veen polder 111 WesUtellingwerf, b iJ0 ,J . 
Glastra: lo. eenig heiwerk of walhc-choeiuig te Munnike
buren; 2o. het herstellen of vernieuwen van de scbut-lui-
naby tie Schoterzyl. Aauw. 30 -hitii. te 2 uren. 

«ranl i iRen. te 121;, uren, door burg. en weth.: lo. 
liet bouwen vaueeii-cl igoboiiw. bergplaats, s, b.l.i.it-
enz. aan den Oosterweg: 2o. h.-l lieslrat.-n van de Witte-
latt.-u-leeg. Aanw. m Juni, te 10 uren. 

Aniolerrfaiii. te I uur. doorliet mini-lone van koloniën, 
in bel gebouw Tol Nut van 't Algemeen: de levering van 
vers,-billende honotHUgdhcilou. 111 lfi perceelen. 

«•rIJpHkrrk. 's avonds 7 uien. bij T. Poll : hel verven 
v.m de banken in tie Herv. kerk aldaar. 

IM11..I.1C . a Juli. 
M e m w i j k , te 1 uur. door het gemeentebest.: de aan-

eu verhouw vau school B. Inl. bij den opzichter 11. R011-
ketna, te Steetiwijk. Aauw. 2 Juii. te 1 uur. 

Nijmegen, door den burgemeester: het bouwen van 
eene openbare school te Ha tori. 

" I I H I . . I , I ; ll Jllll. 
'a-Hagc, le 11 uren. door bet ministerie vau watei-st. 

enz.: het verrichten van baggerwerk iu bet Zwartewater. 
tusecl len 1 1 der Vet-hl en Busselt. Aauw. 2 Juli. 
Raming ƒ 0.55 per M ' . 

Vimi-lEi-n te I uur, dimr de coiiimissie vimr deu uit
leg der stad Nijmegen, ten raadhuize: hel verhoogen van 
de Waalkade 'mot bijkomende werken. Aauw. 2 eu 4 
Juli. te 11 uren. 

\ru/.en , te tl ureu. in liet Se.lerJaml-rh l.ogeiuent : 
bet maken van werken lot vertleliging van den oever 
van den cal. pottier Nieiiwe-Neii/en, 

Ssioon . door «Jeu architect F. Swart: hel bouwen van 
5 woningen, aldaar. 

Hiin.liT.liiK. 1 Juli. 
Wakkliift-a. te 12 men. door burg. en weth. van Oost-

stelling werf: hel afbreken en we.len.pl wen vau de 
briigwacbtei-swtining te Hatilervvijk 1 beneden 1. Inl. Inj den 
gemeentearchitecf II. Vrijburg, te Makkliiga. Aanw. 5 
Juli. te 12 uren. 

Vrljdajr, s Juli. 
lli.l.lellinrj; . te 10 Uien. <|.mi bel lililli-tei ie vau «;l-

terstaat enz., aan het gebouw van het pmv, best.: het 
verhoogen van den Oost ha vendam te Bressens. Aanw. 2 
>>n 4 Juli. Raming ƒ18.250. 

Zalrrdajr, tt Juli. 
Meeuwen, te 11 ureu, door dc architecten Vonk en 

Holwerda, vau Ahnkerk: bet afbreken van een bestaand 
gebouw en hel bouwen van ' i woningen, aldaar. Aanw. 
fi Juli, te 11) uren. 

Vliiiii.ll.ii iu teu kantore der gasfabriek: lo. het bou
wen van eene directeurswoning: 2o, het bouwen van eeue 
kolen loods. 

HaamluK. II Juli. 
Hrpiiel, te 1 uur. tloor het gemeentebestuur: het bou

wen «mier Kijks-boogere burgerschool eu gymnastieklo
kaal. Aanw. door deu goiueeuteopzichter tl Juli. te I uur. 

UIn-dag, IS Juli. 
1.,-eiiw.ii .hu te 1 uur. door hel ministerie van wa-

terstaai euz.. aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. bet doen van beplanting langs eeuige gedeelten van 
• Ieu Kijksweg tusschen Mai-Uim eu lleelgum. Kaïiuug 
ƒ 1010: 2o. idem lang- een gedeelte van den Rijk-groot eu 
*weg tusschen Sneek en de hommer. Ramiug J 5020. 

II..10I. i.l.n; . 1 4 Juli . 
Haarlem, te 2 1 ' , ureu. door het ministerie van water

staat, enz., aau hel gel vv vau liet prov. best.: lo, het 
maken vau et-u lum|.| met plankier aan de haven op 
Vlieland. Aanw. I) Juli. Raming ƒ71100; 2o. het weg
ruimen van :i wrakken 111 bet zuidelijk gedeelte tier Zui
derzee. Aauw. 0 Juli. 

Vrijdag, IA Juli. 
/.vi 11 l i . - , te 12 uren. door het ministerie van waterst. 

enz., aau h.-t geboUW van hot prov. best uur: lo. het ver
richten vau hoi li-straling tot voortzetting der verbetering 
van de traverse van deu grooten KijkswegdoorStcouvvijk. 
Aauw. 7 Juli. Kaming ƒ52110: 2o. het maken van kliu-
kerhesiiating op tie groote wegen in tie prov. Overijsel. 
Aauw. 7 en 8 Juli, Raming /'14.7110. 

WeesMShwr, an Juli. 
Vllage, te 12 uren. door hol ministerie vau vvateist. 

enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het inaken van 
waterkranen, blusleidingen. w.icbtei-.luiisjes eu venlere 
werken op hol station Almeloo. In), hij den hoofdingen. 
te Zwolle. Aanw. 12 en Hl Juli. le II uren. Raming 
f 11.300. 

/ . «u l l e le 12 III .11. bij deu --'Cl etai is-l |ies,uirior van 
de Overijsi-lsclie Kaii.lll-.itieiiiaat»ch.ippij: bet IN 111 wen 
eener brilgwuchlersw.itiiiig bij de brug no. tt m 11,mi-
holt e (gem. Half-ent. Aanw. lfi Juli. te 10 uren. 

Atloop van Aaiilicstediiijren. 
Hreda, l l Juui: bet bouwen van fi arbeidei-swoonhui

zen, onder beboer van deii architect J . A. Ooines; aange
nomen door .1. van Wijk, te Ginneken, roor ƒ8088. 

Alkmaar, 15 Juni: het maken vau gehouwen eu 

werken ten dienste van de gemeente reiniging: ingek. 6 
bilL als: 
W. Presseer, te Alkmaar, ƒ 27,846 
H. Sohuijt en C. Gr.mteg.iod, » idem » 27.500 
J J . Te-selaar. » idem » 2fi,(tfi2 
P, Vester, • idem 1 25.U85 
J , llooglaiid, * • idem 1 25,500 
P . Brugman, • idem • 25.400 
gegund. 

Kroningen , 10 Juui: eene ^-divllelijke verbouwing 
van peiv. I' 7IU. aan het B.inistenliep: ingekomen 11 
bib., als: 

H. Schuur. / 14.7WO 
.1. Versteeg, » 12,14* 
II. I, Melige. 1 12,100 

rlerkenbosch, •> ILM» 
I. Ilaupl. • U.U8B 
l l . S. Illd.lells. I 10.WI 
li . IVters. • 10,941 
H. Boijes, • 10,900 
W. I '.mes, l 10.780 
II. Jansen, • B).45o 
.1. H. Muller. 1 10,184 

« r l i l r d a m . 17 J u n i : 1ft het makeu van een kaanutuii 
van /uileubazalt. enz., en het oiiniimeii van een onder-
vvai.i aanwezigen muur naliij tie ll.mikade: gegund aau 
II. Wi.-nlioveii, ie Schiedam, voor ƒ 10.279. 

ïo. het inaken van kaden in de Schie; minste iuschr. 
was M. W. Schreuders. Ie Ms.dmon.le. voor ƒ5500 : img 
niel gegund. 

Hreila. 17 Juni: bet bouwen van een woonhui- 111 de 
Willemstrsat Ier bel r van A. .1. Stal en l ' . van de 
lave: ingek. 4 hilj.. als: 
Th Kernel te Hreda. / ' 2S.000 
0. ODUU-II. 1 Oosterhout. 1 2:1.600 
A. v. .1. Akker. • Breda, • 22.198 
II. de Rouw. • idem 19.775 

11.ii inL-i.i.1 - i . . i 17 Juni: hel bouwen van eene school 
eu ontlerwijserswonüuj te Kerkbuurt, onder beheer van 
ile architecten Vonk en Holwerda; ingek. 7 bilj., als: 
.1. Hakker, te Valkoog. ƒ 17.710 
I Jonker, * Dirksboni. • 15.000 
,1. klerk idem » 14,899 
.1. I-aiks. • idem • 14.850 
J. Levendig, - idem - 14.700 
K M in - Nieiiwe-Ntedorp. •• 14.5*1 
B. Kramer, •• Schagen, - 14,380 

i-llagv. 18 liiiu: het Imuwen \. Inn- "p .len 
hot4. van de Hah-tiaal en l.aan-C..p,s-vuii-l'atlonliurgh, 
on.lor beheer van den .m liitecl A. Lang; ingekomen II 
bilj. al- : 
I. Roe. -ter. te 's-Hage. ƒ 22.900 
I I. Wenles Jr., idem i 2 U » 0 
M. Wijnekes, •• kl - 20.758 
H. Kuhnel, i-lem - 20.fi90 
\ . C. hwrdekooper, . idem 20.2i 0 

Gebr. De Vos. n idem 1 19.200 
M. I.. van Spume. uien. 1 19.000 
E. M. Rood. . idem 1 18,500 
T. J. M1r.11.de. 1 idem 1 18.450 
T ui Vau Bergen 

Henegouwen. idem 18.2S9 
\, Stigter. • idem •• 18.200 

C. Meyers, • idem •> 17̂ **2 
Breda. 18 Juni: lo. bet vernieuwen vuu de afsluiting 

tusschen het gr.mi- ,-n oud-kleitiarsenaal : 111111-1.• inschr. 
was I. Molen-cliot, te Teteriiigeu. voor ƒ 698.89. 

3... bot herstellen van het gelmiiw -lie poliooien": 
minste inschr. was I . .1. Marijneii, te Hreda. voor ƒ8483. 

H l l v e i - i n i i 18 Juni: de houw van eeno villa. stal. 
koetshuis en luinnitui-vvoiiiug Op een tenen, aan den weg 
naar s-Gi-.ivelainl. ouder beheer van den architect I.Gos-
-chalk: ingekomen 15 bilj.. als: 
Verbeek en Zu.. te Amsterdam, ƒ 102.000 
Van Berkom, » idem 1 100.200 
Warner-. 1 idem 99,922 
llocklmlt/. • "dein 1 98.900 
IWtei» en Koelofs, » idem » 98.200 
l'ornelisseu. - idem 98.000 
Van Buuren, • idem • 97-500 
V. d. Weiier, •> itleiu •• 94,000 
('iitijil'en Schouten, • Idem • 93,870 
Van Straaten. > Utrecht. • 91,300 
P.ians • Amsterdam. i 89.000 
tndrssssen. •• Hilvei-uun. s«.S88 
K » klem 1 88,390 
Tainmiiiga, Amstenlam. . 87,900 
Van Violen, • l'treeht. • 87,889 

Amsterdam. 18 Juni: de verdieping eu bet onderhoud 
lot 1 Juli '8fi van bel gedeelte van bet Noord zeekanaal 
en van de Noordseebaven, gelegen tusschen de slnizen t<-
IJuiuiil 11 het diep in zee; ingek. 5 bilj.. als: 
Bekker en Van Seters en i'<>.. te Nüroegen, / l.KCO.ooo 
A. Volker I.Z., • Sliedrecht. 1 1.800.000 
W. .1. Schram, • Amstenlam. » l 540.000 
p. ,\. Mos. 1 Gorinchein. i 1.342.000 
L Kalis Kz.. » Sliedrecht. * 1.337.000 

TYlwehStltn, B> -hun: het herleggen van de keibe
st rating in tie F.iigelsche-traat aldaar en het leggen van 
klinkerrijpen; ingek. 2 hilj.. a l - : 
ll. Timmer, te Helliugwold 

W. Timmer. • Finstervvol.1. ƒ 1575 
II. Hik en .1. Nuiiiann. -i Winschoten. '•• 1530 

'«-Hage. 20 Juni: h.-t bouwen van eeno woning voor 
3 shiiskneclits bijile Koreiibriigsluis te Goriiiehein: minste 
inschr. wa- l i . VV. II. Woiilerlo.nl. te Donlrecht, voor 
f 92fi5. 

'a-Moge, 20 Juni: de levering vau stalen spoorstaven, 
vviss.'|s, jiiintstiikkon. kruisingen, ijzeren dwarsliggers, een 
ilraaischijl' enz., ten dienste van het inuriiit'-etublissenioul 
Ie Soerabaia: min-te inschr. was Fr. Krupp, te Kssen. 
voor 36.615. 

I l a r d r r r l i l , 20 .Itini : lo. bet inaken der gebouwen en 
liijhehoor |e werken, len dienste van een stoomgemaal 
in .I.-11 StadsiK.l.ler. westelijk .loei: ingek, 5 hilj,. als: 
ti. .1. v. tl. Made. Ie Boidrocbt, f 26,200 
M. Visser. l'apentirecht. •• 25.434 
W. Lammers, • Strijen, 1 84,677 
II. Degens Jr., * Donlrecht. - 23.888 
C. v. d. Wiel. •• Dubbeldam. 1 22,546 
gegund. 

2o. lu-l maken .-eiier kade in .Ie nieuwe iii|ml.lei ing. iu 
:t per len; 

2e perc, 3e perc 4e pere. massa 
Th. Klein, le 

Sliedivchl. /' 5998. / 4444 f 5ü55. 
.1. do Jong Az. Jr., 

te ammerstol, 6200. 4440 5690. 
Sum Hakker, te 

Sliedrecht Ma». 4249 5:100. 
J, de Witte. Ie 

Vlissing 4872.42 4801 6285.63 '15.000 
J . Volker J z . . te 

Zwijndrecht, 4596. 38=17 5247. 12.700 
J . in \ Veld, te 

Bn Mam, 6125. 
N. tie Jong, le 

Krimpen ad l..-k. 5600. 4190 4845. 
('. Zenen Hz., te 

A uiine.-st.il, 6000. 4820 fillOO. 
W. Stam, 5523. 4815 4829. 
II. Zaneii Pz . , le 

A erstol. 5960. 
A. v. d. Melde, te 

llai'.liiiksv.-ltl. • 1 17.660 
II. tie Jong P z . . te 

Auiiuei-stol. 1 1 15.44'". 
S. vau 't Verlaat, te 

Hardinksveld, • - 1 14.290 
B. 1:. Hakkers, le 

Werkendam, » • • 13,275 
.1. Zsntman, te 

Il11l1l.el.la1n. 4910. 1068 4678. 
('. v. tl. Graaf, Ie 

l'a.H-udiechl. 3490. 29Ï5 
(I. iu 't Veld Hz-, te 

Dubbeldam, 3523 
A. Schels, 4135. 3313 4185. 
gegund bel 2e i ie iv . aan ('. v. tl. Graaf voor f 3490, 

1 «e • 1 C. iu t Veld Ds., voor f\\m. 
v u 4e v •> J. Zuiitmaii, voor ƒ4676. 

Illeren . 20 Juni: bet leggen vau eene waterleiding, 
buiten de levering der buizen, onder beheer van deu ar
chitect M. K. Smit; ingek. 3 hilj., als: 
II. Stoltenborg. te Dieren, ƒ 53:1 
11 A. Welsing. 1 Brummen, 1 447 
J. <l.' Wilt. Bieren. 1 860 
gegund. 

Iitirilrettii , 20 Juni: bet bouwen vau een kantoorge
bouw met gla-pakhuis. verzilver- ell | winst lokalen en voi
der t'H'liebimieu aan .le Kiiipersliaveti alïlaar. ten behoeve 
van J. J. H. .1. Ilotivv, onder beheer vau .len architect II. 
W. Veth; minste inschr. waren .1. Degens eu Zn., te 
Dordrecht, voor / ' 17.112; gegund. 

Lrlrirn, 2U Juni: In. het leveren en leggen van hard-
steenen tn.ttoirhanden op de f d o .gewoon!; ingekomen .'. 
bilj.. a l - : 

.1. II. v. .1. Ven. f 2232 
J. v. d. Wiet. . 1749.811 
Q. de Vink, 1705 
I'. .1. van Venetië, » 1584 
J. M. Stijger. .. [540 
gegund. 

2o. bet leveren van een oveihaakboiiw ten tlien-te van 
de Delft-die trekvaart; ingek. 5 bilj.. a l - : 

Gebr. Hoeken, / 884 
P. Boete, . 868 
.1. A. Kerkvliet, , 850 
W. F. Maas. 647 
J. Buut, 576 
gegu tul. 

( .nui i i i i ien 2(1 Juui: het Imuwen vau 1 villa vooi' 
Jhr. Mr. O. Q, van Swinderen. aau deu Zuidersingel te 
Uron ingen. onder beheer van den architect W. van der 
Heide: ingekomeu 7 bilj., als: 
C. Met.singa, te Gruiiingen. / 49,100 
B. de Jong, 1 idem - 1- -::o 
.1. Lijberiug. i idem .. 47.990 
II v. d. Nap. idem 1 47,350 
.1. Berkenbosch, • idem 45.6-ni 
I). Hamslra, • ideni 15,20(1 
II. Schellens. 1 idem * 44,9411 
gegund. 

O i M l . n l li 2D Juni: het loggei nor keitieslratiiig. 
ter vervanging van de klinkers, np deu weg vau Ouijen-
bosch naar den Ryksweg bij Seppen; lioogsto inschr. was 
.1. van Tetering, te ZeveiiT.erg.-n. voor j 3S.508; minste 
inschr. 1'. L. A-selbergs Wz.. te He.gen.op-Zoom, voor 
ƒ28.886: gegund. 

Hm dek. ri-k.rk. 22 Juni : ln, hel borstel, de ver
nieuwing en bet umlt-rhoiiil tut 15 April 'S3 van tie wer
ken tier waterkeering; gegund aan I. Levs. te 's-Heer-
Areu.l-keik.', vou J 2499.9H. 

2o. de levering'van 1000 scl psions.ilv.il van D.mr-
uiksche- of bessineesche steen; gegund aan F. A. Volker 
voor ƒ2379. 

Hreda, 23 Juui: I... bot vaii-biuteii-verveu van tie ge-
bouwen .Ier baiik-van-l ing: ingek. 4 bilj., als: 

11. S. Dint, ƒ 207 
A. v. d. Heide. 152 
F. A, Boekema, • 142 
I'. I'. Bogaerts. ., 127 

2o. herstellingen .tan de daken van die gelmuweii; 111-
gekoiueii 4 bilj.. al- : 

A. Bielaix ƒ 899 
C. .ie Kantor. '., 245 
J. A. Mol. , 195 
J. A. iVrn.-s. t 1H2 

beiden gegund. 
'•-Haite. 22 Juni: lo. het verrichten vau bag-eivverk 

tot onderhoud van <!.- vaargeul m de Koningshaven te 
Kotlenl.ilii; ingek. 4 bilj.. a|s : 

I. van l i . ui weinigen T l , te Sliedrecht. /' 0.5975 
1 Ho- \ /„ , Donlrecht. • 0.59 
I. v. i l . Velde, ,. Papendrecht. .. 0.54 
A. L. van Wijngaanleii IJz., . Sliednsht, » 0.ï")l 
per M*. 

2o. het verhoogen en venl.iligen van den linkeroever van 
'lo Dorische Kil, Ier do gemeente BubLl.l.uu ; ingek. 
7 bil j , als: 
I,. Kali- K/.. te Sliedrecht, ƒ 61,800 
I'. Laugeveld Kz.. Hardinkmld, * 60.783 
I. v. d. Velde, • Papendrecht, i 58,900 
T. tie Groot en G. tie Hoog. . Giesendam, • 57,168 
I.. West maas. „ Strijen. . 56.800 
t'. Hos \ / . . , Dora recht, » 58,900 
C Mos Cz., • Sliedrecht, • 52,100 

So. liet makeu van den onderbouw eener doorlaat brug 
in bet Hosselu' immdatieveld; ingekomen 7 hilj., als: 
A. S. Schaafsma, te Harlingen, i 800,000 
N. van llaareii. * Utm-liL 2H2.00U 
G. Vlot Gz., liardiiiksvelil, •• 269.IHHI 
.1. Siuil VII. Werk lam. 269 oon 
J. A. v. d. Eerden Wz.. . Bokstel, j.'.-.p... 
A. van Zeist. i Amstenlam. i 266,500 
J. Monster Jz.. " Puttershoek, « 259,500 

U i l l i l . . . i - l u is , 22 Juni: het naar aanwüiing maken 
van eene steenkolen loods aan de westzijde op Rijks 
marinewerf; minste inschr. was T. Lindhout, te Nieuwen
hoorn, voor ƒ20.472. 

2o. het opruimen van een gedeelte houten beschoeiing 
en 2 vleugel- van hellingen en daan oor maken van kaai
muren op 's Rijks werf: minst.- inschr. was dezelfde, voor 
ƒ III tó9.50. 

Haarlem, 23 Juni: het makeu vai u paardenstal, 
eene knechtswoning, eeue bergplaats voor lompen, eene 
loods tot bereiding van compostmest, een idem tot het 
desinfecteereii van tonnen, ie stookplaats met schoor
steen, bet gedeeltelijk vernieuwen en overdekken van de 
4 bestaande I putten eu het maken va n houten 
wal langs die putten, np terreinen van de gemeenterel-
niging: minste mschr. waren <'. Qrootegoed en J. Hoog
land, te Alkmaar, voor ƒ16,500; gegund. 

Haarlem, 23 Juni: 'lo. bet voortzetten tier verbetering 
van de haven op Terschelling ; minste inschr. vvas.l. I'opp.-. 
te Wielingen, voor ƒ 11,110, 

2o. het herstellen en verbeteren van tie Rijkszeevverken 
on Marken: minste iuschr. waren I'. Gmologocd eu .1 
Ilooglanil. te Alkmaar, v.mr r"95(HI. 

I . i « i i i n ^ i n 23 Juni: bei slechten der nog aanwezige 
vestingwerken tu-s hen bet Reitdiepen bel HooriischiHliep. 
het dempen van do gracht tusschen h.-t Reitdiep eu den 
weg buiten de Apoort, van d doosthoekder Wester-
haven en van een inspringenden hoek van hel Hamster.liep. 
met tien aanleg van wogen; ingekomen 13 hilj., als: 
A. Wol.lriiigh, to Zoutkamp. /' 88,800 
W. B. Harkema. >> Warfluuzen, .. 24.990 
.1. Veldkamp. • Bedum. i S4J)46 
J. I.ubseii. .. Zuidwolde, , 23.900 
B. tie Jong. • Groningen. • 23.490 
D- Kramer, • id • 23.480 
H. J. Croon, - idem 22.903 
J. J. Sijtzes, i Farmsuiii. .. 18,824 
J. N, Kruizmga, Gnmingeu, .. 18.775 
L. Hrau.lt Hz., » Oiesendam, • 18,760 
W. tie Jong, i Groningen, , 18,1110 
G. I'. M. Rottingliurs. • Delfzijl. • 17,917 
I'. II. Iiophei.le. • Groningen, ifi'«24 

l i ronhi i j i -u 33 Juui: lo. het driejarig onderhoud van 
eeuige pompen huiuen de gemeente: minste inschr. waren 
tl . Sb.iltens en Zimn. te Groningen, voor ƒ1895. 

3o. het witten .ter siukatlooivverken. wasscl ter glas
ruiten eu verdere welken aan bet Beursgebouw; minste 
iuschr. was .1. D. Dopk.-n. te Gmningeii. v.mr ƒ 830. 

BO. het graven van grachten bij de I renbibiu/iu-en opde 
plaatsen nos. 8en7, inden Nieuwen Itiii^ezaudslerpolder. 
ter gezamenlijke lengte van ongev. fiH8 M.; minste m-chr. 
wa- .1. Illaauw. te Muunikezijl. roor J 1115. 

Vervol»; iler llericliieii en Medrdt'i'lingen. 
B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. D oor Z. M . is iio civiol-j»f.i> 
nieur A . G. t'. O. va» l l c i n c r i , thans lijilolijk leeraar 
in de wiskunde en bel lyntMkenen by de Koninklijke 
Militaire Academie, met I Bepterober <\k. benoemd 
tut leeruur in ilewlfile vakken nan gemelde inrirliliiu.'. 

Amsterdam. De lieer A . II, Qeeb, alhier 
heelt aun het IHjk, ten behoeve vau liet Neder-

landwh Museum vau Geschiedenis en KutiKt. teiifre-
selieiik,, a:uiL'eln„lei n.- .,1 iMei-iilieliuillli'i int:, iu 
eikenhout, van liet einde der 17de eeuw. 

R o t t e r d a m . Ter aanvulling vnn -Ie mei I Oc
tober a. s. i»|»'n te vallen betrekking van fhbriek-
Iflndmeter vau Schieland, heeft de vereenigde ver-
t'uderiim van - Y l , i . : m I uit ,1,. h 1:1, I.... 1.,, 
voordracht, liestannde uil ,1e heeren ; (; Scholten , 
adjunct-directeur der t,reuieenlevvei ken alhier, cn M . K. 
de W i l ' l l . i-iviel-injellieili- tc Delft, henoemd den lieer 
O. Scholten. 

— in den lieniivnlcrand is medcrredcold dal Bur
gen «ter »u Wethouders het Yachtelnbgebouw voor 
ƒ 89,800 ten behoeve vnn de gemeente hebben aan
gekocht. De Raad bekrachtigde .lezen aankoop, 

— Dinsdag heeft de prjjsuitdeeling aan de leer
lingen der Academie vun Beeldende Kunsten en Teeh-
nische \Veteus,'hu|i|,en plaat» jrehail. Bij die pde-
genheid zijn tevens de bekroningen uitgereikt, welke 
aan de ingekomen antwoorden op de uitgeschreven 
prijsvraag - plan voor een niiisciiiii van kunst
nijverheid — waren toegekend, zijnde de g len 
medaille en ƒ 400 in geld aan den heerJ. Verheul Dz., 
oiiiMcerling der Academie, thans student aan de 
Polytechnische «hoo i te Delft en de tweede prijs 
( / i i " " ) aan den heer 1. 11. Schmitz Jr . , architect 
te Amsterdam. De inzender van het derde der best-
gekeurde ontwerpen hivfi geen verlof gegeven tot 
het o|ienen van zijn uaamlirielje, zooals reeils vroe
ger door ons werd t legedeeld. 

A r n h e m . De Gemeenteraad heeft, na een breed
voerige discussie, met I I tegen 7 st men liet pre
advies van Burgemeester en W'eih | , , , . aangeno
men, "in vooralsnog niet over te gaan lot eigen 
exploital -ner waterleiding; vervolgens met nlge-

' " ' sli'uui hesloten auu Burgei -sier en Wet
houders op te dingen de noodige gegevens tc Innamen 
tot het doen van oproepingen aan particulieren, die 
Renege chten zijn voer eigen rekening een water
leiding nan te leggen, en die gegevens aan de goed
keuring van den Baad te onderwerpen, teneinde, 
nadat aanliieilingen mochten zijn ingekomen, te be
sluiten, of nl dan niet tot eigen exploitatie zal wor
den overgegaan. 

Omtrent de verpachting der gen utereiniging 
aan particulieren wenl hesloten die niet te gunnen, 
omdat de minste inschrijver pl ui. / 'J(I,|I00 |»er jaar 
boven de begrooting had ingeschreven. Voorloopig 
zal «leze exploitatie «lus weder door de gemeente 
zelve geschieden. 

— De door (ledepiiteer.1,. Stalen aan ile Provin
ciale Staten ingediende begrooting der kosten van 
het I'rouni-inal Hestuur van Hellet land voor iSH'2 
bedraagt ƒ 70,921. limiet de uitgaven treft men 
oen vnorslid aan tol aanstelling van een adjunct-
ingenieur van «len Provincialen Waterstaat op «-en 
traktement van / oot id , weg legrunleen steeds 
toenemend.' werkzaamheden van dien tak van liestuur. 

Wij ontvingen het |iros|.vtns van een l.tek-
werk, getiteld: lie grofiêche mellwile, haar aan
wending in «Ie statisliek en staathuishoudkunde op 
industrieel-, handels- eu uatuiirvvetetisi-hapi.dijk g.--
bied en ut 't bijzonder in d„ gin skunili' en phv-
siologie. Dit laadt werk zal naar het Fransen van 
E. J . Marey bewerkt worden door K. M . Jaeger, 
leeraar aan hel gymnasium te -s-Gravenhage, en 
»'ti aantal Toorhecideu betredende de gralisclie sta
tistiek vnu Nederland zullen [ aau wonlen toe
gevoegd. Gaarne vestigen wij de aandacht op deze 
uitgave van den heer Henri J. Stemberg te 's-llage. 

M i d d e l b u r g Kr liestaat ernstige vrees, «latde 
stoomtramweg Hulst—Walsoorden niet totstand zal 
kunnen komen. Om <ip de subsidie der provincie, 
groot / ' 2 Ö 0 I I |a'r jaar, gedurende l n jaren aan
spraak t«' kunnen maken, moeten de gemeenten 
en verdere holanghi'librnileu I I J l l l l | , . r jaar, mede 
gedurende een tijdvak van l i l jaren , bijeenbrengen. 
De gemeente Walsoorden—llontenisse heeft ƒ « 0 0 
toegelegd, Hulst ƒ 3 0 0 , doch venier kan men bet 
niet brengen, duist antwoordt (>| n verzoek om 
verhooging, dat het niet meer kan doen, en er nog 
andere belanghebbenden zijn. De kleinere gemeenten 
Clingo, Si.-. laiisi . 'eii . Hengstdijk enz. beroepen zich 
op den toestand harer financiën om een weigering te 
verdedigen. 

— Men verneemt, dat lol «lirert • «Ier stoom
tram wegen in Zeeland be. mil is de heer II. A . 
Bogaert, vroeger directeur der gasfabriek alhier. 

L e e u w a r d e n De heer Oudschans-Dents beefl 
de concessie-voorwaarden voor den aanleg vnn een 
|»ianlens|H»ir Winschoten—Pekela—Stadskanaal Ban
s' men en het waarborgkapitaal gestort. 

D e v e n t e r . I).- Veiwniging ter bevordering van 
den bloei van ulle ambachten ol' vakken, welke lu 
betrekking slaan met de bouwkunde, telde iu I M H 
IliS leden. Ile Vereeniging tracht zooveel mogelyk 
de belangen vnn den bouwkundigen nijverheidsstand 
te bevorderen, z.»ails door hot uitbreiden van hare 
belangrijke. ibliotheek en door het uitschoven van 
prijsvragen, l ie vergaderingen word «Ie I ! 
dagen; ehouden. Zij wonlen goed bezocht, en er 
worden iele nuttige eu aangename lezingen gehouden, 
hoofdzakelijk door belangstellende stadgenooten, niet 
lot de bouwkundig" Ver iging hehoorende. De 
liiiauiiei ' l" 'stand o > ' gunstig. Geregeld wonlt 
elk jaar meer dau het verplicht aantal aan.Ieelen en 
renleliaize voorschotten in het gebouw der Vereeniging 
afgelost. In het vorige jaar is besloten all. ' rente-
lone voorschotten, die iu liet bezit van weduwen 
ol weezen zijn, af te lossen. 

W i n t e r s w i j k . Zaterdag IS juni is de akte ge-
passeertl tot oprichting van de vennootschap tlel-
dorsrh-i ivcrijsek'h" Locaahpoormaalsi bappij. Tot 
commissarissen zijn benoemd dr I ren: l i ' . J. van 
Heek, K. Jaiii i ink, beiden te Enschedé; J. E . S t o r k , 
te Hengeloo; W. II. Jonhian, te Haaksbergen; J 
I 1""l-''i A . l z . , t e N : H.Drukke, ,„ Kilaagen • 
II. I.asou.ler, lotiroenlun; Z. de Both, teZevenanr: 
11. I'. S h l i i i g . n i a i u i , II. ,1e Bruijn, heiden te I 
tinchein: l i . II. van Kverdingen, Jhr. W. van Srhuij-
lenbureh, beiden l eWiseh ; L . Iloelvink. Jhr Slicher 
van Bath , heiden te Aal len; llanui Van N'ngell van 
Anipsen, te La-hem; .1. Wi l l ink . I" Winterswijk, 
en H. \ \ . Blijilunsteiu, le Amstenlam, 
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D E O P M E R K E R — Z a t e r d a g 2 5 J u n i 1 8 8 1 . 

Enschedé. Hij gelegenheid van tiet 34e Land-
huishoudkundig Congres en der Landbouw ten toonstel
ling , die hier gehouden wonlen, wenl in een der 
twee afdeelingen) waaruit bel Congres is samenge
steld , de vraag besproken: 

»Is het niet wenschelijk, dat er aan liet Ministerie 
van Waterstaat een speciaal ambtenaar, deskundige, 
en liefst met deu rang van hooldambtenaar bekleed, 
met de behartiging der lend bonvrbelangen worde 
belast?" 

N a een uitvoerige discussie verklaarde de afdee
l i n g , d.n de aanstelling van zulk een deskundige 
noodig was. Voor het oogenblik rekende men het 
wederoprichter! van Inndbouweniuiuissien echter niet 
wenschelijk. 

Het tweede punt van behandeling was: 
uin welks gevallen moeten tentoonstellingen van 

landbouw vervangen worden door wedstrijden , om 
betere resultaten op te leveren?" 

Ook hierover had, in verband met de vraag: 
uOp welke wijze kunnen onze landbouwtentoon

stellingen ernstiger en degelijker gemaakt worden , 
eu hoe moeten o. a. onze veetentoonstellingen inge
licht worden om beter aan het doel te beantwoorden.'" 
een uitvoerige discussie plaals eu kwam men lot de 
volgende besluiten: l o . Dat voor het eonrouis van 
machines, het stelsel van de HoUandsche Maatschappij 
van Landbouw de voorkeur verdient; 2o. dal het 
nut wordt erkend van het toevoegen aan de tentoon
stelling van voorwerpen \au dngelijksch gebruik (ver
voermiddelen en gewone, niet saamgestekle werktui
gen) , teneinde ook daaromtrent tot het beste ie 
geraken: 3o. dat nauwkeuriger onderzoek noodig 
is van de melk van het tentoongestelde melkvee: 
en 4o. dat tentoonstellingen ook nuttig zijn in stre
ken , waar zekere werktuigen niet of in onvoldoen
den toestand iu gebruik zijn. 

Ue tweede afdeeling liehamlelde verschillende vraag
punten, die meer speciaal op den landbouw in Over
ijsel en Drente betrekking hadden. 

Te elf uur had de algemeene vergadering iu de 
kerk plaats. De burgemeester van Enschedé , de 
heer J . P. Sprcnger van Kijk , hield hierbij een rede. 
Hij heette allen welkom, speciaal den heer Mr. |(. 
W . A . E . Baron Sloet tot Oldhuis; hij schetste het 
zelfstandig worden van den landbouw in Twente, 
naast dc zich sterk ontwikkelende nijverheid, herdacht 
du pogingen der Twentache Landbouwmaalschappij, 
besprak vervolgens het landelijk schoon van Twente 
en uitte het vertrouwen op den goeden uilslag van 
het Congres. 

Deze toespraak werd, namens de congresleden en 
ook namens deu heer Sloet tot Oldhuis, ten harte
lijkste beantwoord hij monde van den heer ('reiner. 

Onmiddellijk daarna begaf men zich naar het 
Volkspark, eene openbare wandelplaats, dis door 
uitgestrektheid eu aanleg uitmunt. Daar was, in 
de onmiddellijke omgeving van hel hoofdgebouw, 
terrein afgezonderd voor de congresleden, maar ook 
voor bet volk was gezorgd. 

In ile algemeene vergadering werd Wageningen 
aangewezen als de plaats voor het volgende congres. 

Kralingen. Bij den Gemeenteraad is ingekomen 
een adres vau de heeren A . C. van Dam en J . van 
Vessem, houdende aanvraag voor den aanleg en de 
exploitatie eener drinkwaterleiding Burgemeester eu 
Wethouders, hoezeer het besit eener waterleiding iu 
het belang der gemeente achtende, vonden echter de 
in de ontwei p-voorwaarden vervatte financieele hejia-
lingen te bezwarend om vooralsnog gunstig te ad-
viseeren. Zij stelden aan den Baad voor, hen te 
machtigen met adressanten te coufereeren, ten einde 
zoo mogelijk die bezwaren weg te nemen , waartoe 
besloten wenl. 

Helder. In het gebouw Musis Sacrum wordt 
van 111 tot 36 dezer een tentoonstelling gehouden 
van kunstnijverheid. De voorzitter der regeliugs-
commissie opende huarj l . Zondagnamiddag met eene 
gepaste toespraak, hulde brengende aau de onder
steuning van het Gemeentebestuur en het Nutsdepsu*-
tement. De Commissie van beoordeeling kende z i l 
veren medailles toe aan de heeren: S. Schellinger, 
voor zinkwerken; A . Vos Hz . , voor gezaagd bont
werk; J . F . Hanikus, voor gouden eu zilveren wer
ken; A . Klopper, voor een werk-en een theetafeltje: 
Q, Bramlage, voor schoonschrift; J . Dunselman, 
voor schilderijen in olieverf; A . C. Sendermaa, voor 
bouwkundige teekeningen: K e i l e r e n Bakker , voor 
pakkingstof eu mej uil run w Hoon—Hoissen . voor 
kunstbloemen. Eervolle vermelding werd toegekend 
aan de heeren: A . Meijer, voor een schild met leien 
dak; P . Julianus, voor eeu tuintafel; J . Nohbes, 
vooreen wenteltrap: C. van der Mei j , voor ciselecr-
werk ; F . de Boer, vooreen schominelwieg; P. Luijt -
zen, voor lakwerk: Gebi-s. Nas , voor matrassen ; A . 
Barneveld, voor een werktafeltje en een theeblad; 
G, Koppen, voor mandenwerk: .1. Jongmaus, voor 
snijwerk; K . Blom, voor een garenopwindet ; J . L a -
bout . voor een scheepsteekening; C . Oosterbiuui, 
voor zes teekeningen; J . far ing, voor bouwkundige 
teekeningen: G . Bramlage, voor teekeningen : F . van 
Twisk , voor ornenwntteekeningen; J . F . Oortgijsen, 
voor teekeningen; F . Sant, voor snijwerk; A . W . 
Driessen, voor snijwerk; II. A . Stadermaiui, voor 
bindwerk; mejuffrouw ('. Walraven, voor een krans 
van papieren bloemen, en mejuffrouw B. W. Boon, 
voor een gebreid corset. 

Zondag a. s, zal de tentoonstelling worden gesloten. 
Dongen. Door den Raad dezer gemeente is 

aan de Zuider-str«jmtramwegiuaaLschappij Ie Breda 
concessie verleend voor 'len aanleg en de exploitatie 
tan een stoomtramweg onder deze gemeente, iu ver
binding met dc lijn Oosterfaout—Breda. 

Advertentiën. 
E E N BOUWKUNDIG OPZIOTER, door 

afloop van werk buiten betrekking, wien de beste ge
tuigen ten dienste slaan, zag zich gaarne geplaatst als 

O P Z I G T E R . 
Adres Jetter P . bij de Boekhandelaar V A N 

EO HOND & J I E U V E L I N K , te Arnhem, 

Gemeente 's Gravenhage. 
UITGIFTE VAN BOUWGROND. 

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 Gra
venhage stellen een inschrijving open naar bouw
grond op erfpacht te Schevcningen. uitmakende 
hel zoogenaamde SEIN P08TDÜ1N. 

De voorwaarden met daarbij behoorende teekening 
ziju op franco aanvraag ter plaatselijke Secretarie 
3c Afdeeling kosteloos verkrijgbaar. 

De inschrijvingen behooren aldaar vóór Maandag 
22 Augustus 1881 des middags ten 12 mv inge-
leverd te worden. 

Opening der inschrijvingen dien zelfden dag des 
namiddags ten één me. 

Gemeente Nymegen. 
U T T L I S G r D l ü R S T A D . 

D E COMMISSIE VOOR DEN U I T L E G DER S T A D 
\ IJ M Mi EX zal op Woensdag den 6 J u l i a , s., des 
namiddags te één ure, in het openhaar ten Baad
huize aanbesteden: 

Het verhoogen van de Waalkade met 
bijkomende werken. 

De In-stekken zijn van af Viijdag den 24 Juni 
tegen betaling van / 0.S5 per exemplaar ter Secre
tarie verkrijgbaar, waar zij mede van af dien da
tum met de teekeningen ter inzage liggen. 

Aanwijzing Zaterdag eu Maandag 2 eu 4 J u l i , 
telken- iles morgens te elf ureu. Samenkomst iu 
de DiriTtiekee; aan het Keizer-Kuivlsplein. 

Inlichtingen geven de Heeren W . J . 1IRKNDKR 
a B R A N D I S , Ingenieur te Maastricht en W . C, A . 
H O F K A M P , lloofdopzichtei voorden uitleg der stad 
(Berg-en-Iialsche weg \'.)u.) 

Aanbesteding bij Inschrijving 
van de OPHOOGING van een T E R 

REIN op den Biesbosch nabij Dor
drecht, ten behoeve der te maken 
Hoogdrukwaterleiding aldaar. met 
de L E V E R A N T I E van het daartoe 
benoodigde Rivierzand. 

De billenen moeten worden ingelevenl ter Secre
tarie der Gemeente Dordrecht vóór Maandag den 
27"" a Junij 1881 , des middags 12 uur , iu eene 
daartoe op iederen werkdag aldaar aanwezige bus. 

Het Hestek is tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 verkrijg
baar ter Secretarie voornoemd. Het ligt met de 
Teekeningen ter inzage aau het Bureau der Gemeen
tewerken. 

Aanwijzing iu loco op Woensdag 22 Junij 1881, 
des namiddags ten 2 uur. 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R U W E T H O U D E R S van S-Her

togenbosch zullen op Vrijdag 1 Juli 1881, voor
middags 10 ure, ten Raadhuize aldaar, hij enkele 
inschrijving 

a a n b e s t e d e n : 
lo . Het slechten van de vestingwer

ken van en met bastion Oliemolen 
tot de brug, over de gracht of de 
rivier de Dommel, gelegen inden 
toegangsweg naar het Station van 
den Staatsspoorweg. 

So. Het maken eener afsluiting van 
een duiker in den linkerdijk der 
Zuid-Willems vaart. 

De bestekken en teekeningen liggen van af he
den ter inzage op het Raadhuis te '$• Herlogenbosch 
en zijn te verkrijgen bij den Gemeente-Architect al
daar, legen betaling- van ƒ 1.00 voor de 'verken 
onder l o en ƒ 0 . 5 0 voor die ondei' 2o gemeld. 

De aanwijzing zal plaats hebben op Maandag 
27 Juni; voor de werken onder l o . genoemd voor
middags ten 10 ure en voor die onder 2o vermeld 
ten 11 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór 3 « r e na
middag van den dag , dien der aanbesteding voor
afgaande ( in de ten Raadhuize daartoe gestelde bus 
gestoken /ijn. 

Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente-
Architeci J . M . N A B B E te 's-Hertogenbosch. 

'ê-Boêck, den 18 Juni 1881. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

V A N L A N S C H O T , 
Burgemeester. 

J . N . G . S A S S E N , 
Secretaris. 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O V * B O C H , M E T T L A C H 
S j 8 0 C H F r ó r c s . M A U B E U G E 
g M I N T O N . H O L L I N S 4 C S T O K E 
^ bij ile Verteuenwu<i.di«;er« en [>e|>iitlioiider*: 
V D E L I M T JfcC , Ilarinyvlicl 7, Ititttcrtlam. 

. V l i> '<•">« '< ' i i D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

SAND AC11., TE U H lit WKItl.lk. 
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 hij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7b' Botterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar; Verschillende soorten van goedkoop 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N (genie 
Sarreguei nines). 

FlIIIIIEk HE IIOLLWllSh ï lE IJSSEL 
I M ; J O \ 4 S I I A < . 

Civlel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren en vei vaardigen in den kortst inogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolena in hout- of 
ijzereonstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M 3 per 
werkdag, en verder S toomwerktuigen, K e t e l s , D r i j f w e r k e n , Locomobie len . Helmaohlnes, 

Steen- eu Tegelvormmachines IJzeren K a p - en Brugconstruottën enz. 
BALLAST. 

Zeer billijk la koo|i 

oen nieuwe zware ijzeren dragueur, 
•resdiikl voor M . iliopti'. 

T . bavragan bij DE J O N G H ft 0" . , te Ovdtvnttr, 

Tegels voor Moeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , V K S T I H U L E S , COHRI-
D O R S , W A R A N D A ' S , onz., alsmede H K K I . K E D I N C 
van M U R E N , TKC.EI.K voor i l L O E M H A K K K N mi 
P A N E E L W E R K n u . 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v u n M a w * 
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 

ca. j. oon. 
Firma A N T . IJK W I L D , 

Scheemitaherithavet, S". *>'.! en Ja/ferstraat .V". fifl. 

R O T T E R D A M . 

I ^ l ' X > 3 f D E S > I E r r 
G E N T (België) . 

Eenige rubriek van het Vasteland. waai alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaardigd wonlen. 

MOXSTEKS en MOXSTKRKAAKTKN zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

GIPS en C E M E N T E N in soorten. 
Be toezendingen morden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A, II, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

Aannemers-Materialen 
t e K O O P . 

4 Heimachines, S J W M H I I HORRI880N mei ul 
•onder scliip. 

3 Stoommortelmolens 
2 Betonmengers 
2 Betonkokera. 
Dagkeeten 
Heimachines voor Ho l l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, getande p. tn. 25 

M * water per minuut CA a i M . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen. 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, almede eene groote 
partij dennenhout en paaleinden, la beviagen bij 

L J. van den STEENHOVEN, & Co. 
Aannemers, Handelskatle. 

Amstenlam. 

"SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer soude 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leveiil door hel 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Model len voorhanden, prijsopgaven eu 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
tot-gezonden. B U Y S . 

SjpeolAiltelt 
VAN 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz. 

Geé'mailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

W E E G W E R K T U I G E N . 
A. E. B R A A T , 

Bouwmaterialen , 1. i - en Zinkwerken , Rotter
dam , Goudsche Singel Ü8. Generaal-Agent voor 
Nederland eu Indiê vnn 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 . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

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

p H «< -111 N t r 11111 e 111 v 11. 

1*»79. HoOffHte onderNrheldiiig voor Wa* 
terptan- en Hoekmeet-liiMtruuienten. 

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 -
Q E N , P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
AVENUE ROGIER 28. 

LUIK. 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E I J E N ü R O E V E N . 

H O L L E METSELSTEE»* 
g [ PROFIEL STEENEN ) g 

~ ) TROTTOIR STEENEN ( 3 SJ 
o a I W A A L VORM E K DRIELING I g.» 
£ ( GEVELSTEEN J ** s 
wonlen tot eoncurreerende prijzen gemaakt aan tb-

Steenfabriek van 
.1. WKI.PEB Pz.. Pockiim, 

H. & J. SUYYER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
HoUandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

H.H. Bouwkundigen. 
PEKMANEXTK EXPOSITIE VAX «RO-

TKSOJ.'E VEKSIEKIMi voor S E R R E , B A L C O N , 
F A C A D E en P A R K E N tc Utrecht. 

Rotshui» 
Oudvvijkerlaan. F . J . ÏOERKOERT. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Heltin,/ A». 3. 

Natuurt. Asphalt van: 

V A L DE T R A V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecomprimeerde Asphaltwegrii en dilo Dorschvloeren. 
Werken in Aspliall-Masiiek voor Trottoirs, Skating-Rinks, Moutvloeren, kelders. 
Kolf- en kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, llelon-l'undeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Yoiïilwmml. Oiiiloonlrinubaar, Geraaswcrend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Vooi' inlichtingen omtrent het leggen vun Vloeren, Bedekkingen en/, gelieve men zich te adresseeren 

aan het Kantoor der fabriek, Reltweg .'t, Amsterdam, of bij den Heer II. O . K N O O P S C . O Z N . , Beek-
Be Directeur, W. PATON WALSH. straat F. il*2, te Arnhem, 

Zestiende Jaargang. N*. 27. 

U M i u k t bg U . VV. vau der Wiel & O . te Ainl te iu . 

•' 
Zaterdag 2 Juli 1881. 

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

VOOI 

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 ub'iii'ieineiil Ijcdruuift VOST het Imineiilnuil J' l.ffó |ier 3 iiinatiüeii < 
wel bij voomitbeüdiuK z*t y tl den per jaar. Afzouderlgke Dunnuer* bg vou 
uitbeatellinK 15 cent. 

Alle stekken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen 

AUvertetitieu vau I ti ngsli ƒ 1 . - . daarboven 20 cent \wr clkeu !••.••! 
|il.iatsruimtf eu IU t-ciit ïoiir een bewijtiioiiiiiii-r. A4 vertint if n vuor het hui-
U-nland '~~> eeat ]>er regel. 

HET V E E R T I G J A R I G B E S T A A M 
D E K 

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 

De veranderingen in do Maatschappij tot Bevor
dering der Houwkunst gebracht, hehbeu hoofdzakelijk 
het doel om de aandacht van het groote publiek 
meer op dc bouwkunst te vestigen dan totheden 
het geval was. Ongetwijfeld is dit in het welbegre
pen belang van vele bouwkundigen, maar het blijft 
de vraag, of de kunst daardoor gebaat / * wonlen. 
De tijd /al het loeren, en het zou gewaagd zijn nu 
reeds eene vergelijking te maken tussehen de werking 
volgens de oudeen die volgens de nieuwe wet, daar 
nog veel rsoet worden voorlicreid, om anu de nieu
were bepalingen volledig uitvoering Ie geven. 

B I J de U-spreking der wijzigingen, die iu de Maat-
sehappij gebracht moesten worden , werd er van ver-
K billende njden np gewezen, dat het Iwlang der/aak 
inedebracht een maatschappelijk gebouw te stichten: 
men had echter de overtuiging, dat daaraan de eerste 
jaren niet gedacht kon worden eu gaf in de luelich-
üng tot de wetsverandering iu overweging, hel be
ginsel vast te stellen en op de begrooiing gelden uil 
te trekken, teneinde een fonds voor dit duel te 
lörmeereii. Het Bestuur ging verder en deed hel 
voorstel om hei »Musée Louis X V " aau te koopen, 
maar trok dit i n , toen vele leden en het Bsesiendeel 
der afdeelingen zich daartegen verklaarden. 

Uit de houding der leden mag niet worden afge
leid , dat ZIJ bezwaren hadden tegen het bent van 
eeu maatschappelijk gebouw ot' de beteekenis daarvan 
gering achtten; integendeel, louter tinancieele rede
nen waren in hei S[M>1 en men wilde het besluit om
trent aaukuop of oprichting van eeu gebouw zoolang 
uitstellen, tuldat inet kennis van zaken een oordeel 
geveld kon worden over de gelden, tlie de nieuwe 
regeling vorderde en over de mogelijkheid om een 
deel der contributie voor het gelmuw te kunnen af
zonderen. Deze angstvalligheid, wellicht minder aan
genaam voor de Bestaarden, laat zich gereedelijk 
verklaren , daar er uit den aard der /aak geene cijfers 
up de begroeting gebracht kunnen worden, waarop 
met vast vertrouwen kan worden voortgewerkt. 

Het is ilaorom voor het voorwaarts strevende Be
stuur een aangenaam vooruitzicht, dat zich het vol
gende jaar eene gelegenheid opdoet, van zijn organi-
seerend talent blijken te geven. In 1882 toch her
denkt de Maatschappij haar veertigjarig bestaan en 
hel denkbeeld van den heer J . II. Lehman, om deze 
feestelijke gebeurtenis door bet honden eener tentoon* 
-telling van kuiwmaterialen eu hel uitschrijven van 
eene buitengewone prijsvraag te herdenken , werd op 
de laatste algemeene vergadering inet warmte toe
gejuicht ; bij monde van deu Voorzitter verklaarde 
het Bestuur zich bereid, eeu en ander in overweging 
te nemen. 

Groot was daarom de verwondering van K b rij ver 
de/er regelen, toen hij keunis nam van de circulaire, 
door het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst tot de leden gericht en waarvan wij 
den inhoud hieronder doen volgen. 

.•Aan Heeren l.eden der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst 

Naar aanleiding van hei denkbeeld, ter jongste 
Meivergadering door het Eeielid der Maatichappij, 
den heer Leliman aangegeven, om het veertigjarig 
bestaan der Maatschappij feestelijk te gedenken, 
hoofdzakelijk door bet houden eener tentoonstelling 
van bouwmaterialen en van Wuwkundige ontwerpen , 
teekeningen enz., weid aan het Bestuur opgedragen . 
de middelen lot uitvoering daarvan le overwegen, 
en in de aanstaande Se pteinber vergader ing een des-
Itetrelfend voorstel teiloen ler bespreking en eventueel 
Ier goedkeuring door de Leden. 

Het Bestuur beeft onmiddellijk de voorgestelde zaak 
ter harte genomen, en het denkbeeld ernstig over
wogen , doch gemeend niet tot September le mogen 
wachten om deu Leden in keunis te stellen met hel 
resultaat zijner bemoeiing. 

Alvorens een programma der te houden Tentoon
stelling' te kunnen ontwerpen, behoort daarvan in 
grove trekken de omrung le worden vastgesteld, 
die op zijne beurt weder afhankelijk is vai: de daad
werkelijke belangstelling der Leden zelve. 

Het Bestuur wordt hierbij geleid door de navol-
gende overweging: 

l o . dat het onder dc bestaande omstandigheden 
en in overeenstemming met de plaats hebbende 
uitbreiding vau den werkkring der Maatschappij alléén 
dan wenschelijk /ou zijn , om het veertigjarig bestaan 
plechtig te vieren, wanneer dit geschieden kan op 
eenigszins luisterrijke wijze, tevens geschikt om aan 
het doel en streven der Maatschappij een in ruimer 
kring verspreide Mangstel l ing eu waardeenug te 
verzekeren; 

2o. dat de tentoonstelling iu ipiaestie de »pièce 
de resistance" van zulk een feestviering /ou moeten 
worden; 

3o. dat hel hedendaagse he publiek op 't stuk vun 
ten toonstellingen ziKMlanig — mag uien zeggen — 

verwend is, dat het aan een expositie, bij gelsgen-
beid van ons veertigjarig bestaan georganiseerd, 
vooi zeker veel hoogere eischen zou stellen, dan dit 
vóór 15 jaren tijdens haar 20-jarig beslauu hel 
geval kou geweest zijn. Zulk een tentoonstelling 
toch kan niet worden gehouden uilsluitend vuur de 
Leden der Maatschappij, maai' zou eerst dan waar
lijk vruchten afwerpen, zoowel voor de bevonlcring 
der Nederlandsche houwkunst als van de belangen 
'larer lieoefenaars, wanneer ze berekend is op bet 
bezoek van alle belangstellenden; 

i •. dat een tentoonstelling van bouwmateriulen 
voor het publiek niet anders aantrekkelijk kun ge
maakt worden , dan wanneer ook buitenlandsehe 
producten, bestemd voor de uit- en inwendige ier* 
sieriug van gehouwen, worden opgenomen , en het te
vens een punt van nauwgezette overweging zou mogen 
uitmaken, of ook niet binnen een kleineren of groote-
ren «ravon", architectonische projecten en teekeningen 
van buitenlanders kunnen worden geadmitteerd, 
hetzij alléén tot België bepaald; hetzij ook tot een 
deel van andere rijken uitgestrekt; hetzij buiten
landsehe plaitü eu t«.'•-keningen uitsluitend behoorende 

tot een of andere vooraf te bepalen kategorie. 
Dientengevolge heefl het Hestuur gemeend: vóór 

alles de financieele uitvoerbaarheid van min of 
meerder uitgebreide plannen te moeten o vei wegen , 
en \< hierbij tot de slotsom gekomen , dat zelfs voor 
een uitsluitend nationale tentoonstelling — doch voor 
lederen belangstellende toegankelijk — iu de kas der 
Maatschappij de noodige fondsen niet aanwezig zi jn, 
zelfs al zou men voor dit buitengewone geval het 
geheele saldo willen afzonderen, waarvan een deel— 
ter nadere vaststelling door de Leden — voor het 
fonds tol stichting van het maatschappelijk gebouw 
bestemd is; want de kosten van inrichting eeuer 
Slpositie, welke reeds daardoor een blijk zal behoo
ren te geven van het peil der artistieke ontwikkeling 
van de Leden onzer Maatschappij, iu verband met 
de noodzakelijke ruimte voor bet tentoonstellen van 
bouwkundige teekeningen en meeiendeels decoratieve 
bouwmaterialen, kunnen niet anders dan vrij aanzien
lijk ziju. 

Dus /al een waarborgfonds noodig zijn, iu de 
eerste plaats en zeker voor het grootste deel, hijeen 
ie brengen door de belangstellende Leden dei Maat
schappij zelven. 

De mindere of meerdere deelneming iu dit waa<-
iKUgfoiuls /al dan als vanzelf de grenzen van ui l -
hreiding en — in het onverhoopte geval van onge
noegzame mach rij ving — zelfs de mogelijkheid tot 
het al of niet houden eener tentoonstelling bepalen. 

Het Hestuur heefl dus de eer Heeren Leden le 
verzoeken, aan den Secretaris der Maatschappij vóór 
den SSsten Juli e. k. te willen berichten, voor welk 
bedrag /ij wenschen deel le nemen in hel totstand
komen van dit waarborgfonds. 

Na alloop van dien gesteiden termijn zal alsdan 
vóór de le houden September vergadering nog 
genoegzaam lijd over zijn, om de te geven uitbrei
ding aau de tentoonstelling te overwegen en in hoofd
trekkeu het programma daarvan op te maken; 

terwijl, voor zooverre de gedane inschrijvingen 
mochten ontoereikend blijken, om zelfs op bescheiden 

wijze het plan tot uitvoering le brengen, het ver
kieslijk mag geacht worden den Leden voor te stel
len, het eeeWij/jarig bestaan der Maatschappij Op 
m v o u d i g e . geheel huishoudelijke, wij te te vieren. 

Het Bestuur voornoemd, 

C. HUTSKBK, 
Voorzitter. 

('. T. J . Lotus RieuKR, 
Secretaris." 

De circulaire maakt eeu onaangename» indruk op 
hen , die in het welslagen der tentoonstelling belang 
stellen; it priori toch kun men verzekerd zijn. dat 
weinig of niet zal worden deelgenomen in hel waar
borgfond! voor eene zaak . waarvan de strekking 
eerst later aal worden uitgemaakt. Wenscht de 
Maatschappij lot Hevorderiig der Bouwkunst van 
zich te doen spreken, dan urgauiseeiv /tj eene ten
toonstelling Kin bouwmaterialen met de onmisbare 
ochtend* eu avondconcerten, om de zaak relief te 
geven en uaar huiten te werken. Hei Bestuur, dat 
getoond heeft van meening te zijn, dat van eu over 
de Maatschappij gesproken moet worden, had naar 
mijne zienswijze hei programma der leiitixmstelling 
moeten ontwerpen, en was daaraan eeu beredeneeid 
overzicht toegevoegd met opgaaf der hoegrootheid 
van een vermoedelijk tekort, dan kon het verze
kerd zijn, dat velen zich zonden beijverd hebben iu 
bet waarborgfonds deel te nemen. Zooals de zaak 
nu is aangevat, heeft zij weinig of geen kans t,>i 
slagen. 

N A T I O N A L E WEDSTRIJD 
Of IIKT 

GEBIED DER NIJVERHEID MET TENTOONSTELLING 
V A N I N G E Z O N D E N VOüRWERPEN 

TE 
L E E U W A R D E N . 

Donderdag j . l . had de plechtige o|>ening plaats der 
voorwerpen, ingezonden tot een nationalen wedsti yd 
t« Leeuwarden in het onlang» gestichte Harmonie-
gebouw. 

De/e wedstrijd was door de aldaat gevestigde Ver
eeniging "Nijverheid" uitgeschreven, ter gelegen beid 
der viering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan. 

Een driehonderdtal genoodigden, juryleden en au
toriteiten , vulden de ruime en fraaie sociëteit n a len. 

De Voorzitter der algemeene Commissie, tevens 
Voorzitter der voornoemde Vereeniging, Mr. A. Bloem
bergen E z . , heette de aanwezigen bij de/e plechtige 
bijeenkomst welkom, en leverde eene korte doch keu
rige schets van de lotgevallen dier Vereeniging. die 
zich sinds 18Ö0 als zelfstandige plaatselijke Vereeni
ging had geconstitueerd. Hij stelde op welsprekende 
wijïe In 't lirl i t het vete nuttige en goede, dat de 
Vereeniging in di l tijdsverloop in hel belang der 
plaatselijke en provinciale nijverheid had totstand-
gebracht of helpen totstand brengen. Daaronder nam 
het bevorderen van industrieel onderwijs in de 
jongste stichting van dien aard. de ambachtschool, 
niet de minste plaats in. Hij bracht vervolgens allen 
dank eu hulde voor de medewerking, om dezen wed
strijd en de tentoonstelling uaar weusrh le doen 
slagen, l l i j spoorde teu vlotte allen aan, om op 

den ingeslagen weg voort le gaan, -leeds met het 
Excelsior voor oogen. 

Deze rede werd met daverende toejuichingen begroet. 
Daarna hield de Vice-voor/itter der Regelingscom-

missie, de beer Van Kelderen Rengers, een towpraak 
tot de aanwezigen, waarin hij zijne ingenomenheid 
met het plan en de uitvoering betuigde en dunk 
bracht aan allen, die daartoe hadden medegewerkt. 
Hij noodigde vervolgen- de opgekomeneti de tentoon
stelling te gaan bezichtigen, uauiaau gereedelijk 
voldaan werd. 

liet geheel, geëxposeerd iu de nieuwe concert-eu 
-chuuwhiiig/ual, beuevens eenige hij/alen, vertegen
woordig! 52 velschillende, vakken van nijverheid, 
lu -ierlijke groepen is een en ander gerangschikt, 
afgewisseld met bloemt ersieringen. < >p bel terrein 
is een ruime loods ter expositie van rijtuigen en 
aildeie groote voorwerpen, In-nevens sierlijke etaluj.es 
vuu houw- en steen werk. 

De t atulogus , die uit omstreeks HlOO li"*, beslaat, 
is doelmatig ingericht naar de vakken, doch tevens 
iu de volgorde, wuariu de voorwer|H-n op deteutuun-
Htelling zijn gerangschikt. 

Wij stellen ons voor, in een paai volgende opstellen 
op de/e expositie in hij/ondcrhedeo terug te komen, 

V E H B E I ' E R I N i VAN' DEN Ol DK-IJSEL 

liet ontwerp van wel i> van deii volg len inhoud : 
Ai t I. l i t 'sRijkx schatkist woidl aan bel op 

ie richten waterschap van den Oude-ÏJsel eene 
bijdrage verleend van zeshonderd duizend gulden 
voor: 

lo. de verbetering van de rivier den Oudè-IJsel 
met den zijtak de Aa ul- kanalen van uitwatering , 
en wat den Oude IJ»d betreft, bovendien als kanaal 
van scheepvaart, en 

2o. het in voldoenden staat van afwatering bren
gen van alle watergangen, die op den Oude-l.lssel 
of de Aa uitloozen. 

Art. 2. De kosten toi herstelling vau schade, 
die aau de werken voor verlx'tering van deu IJ.-el 
mochten ontslaan, tengevolge van buitenge wonen 
aanvoer van water uit Pruisen. worden dooi het 
Rijk gedragen. 

Ar t . 3. De betaling vau de iu art. I genoemde 
bijdrage zal geschieden iu termijnen , naar gelang der 
Vordering van de werken 

Het bedrag der aldus door Onx le bepalen ter
mijnen wordt jaarlijks op de Staatsbegrooihig beschik
baar gesteld. 

lu de Memorie van Toelichting wordl in herinne
ring gebracht, dat op de Staalsheg tin» voor hel 
dien-tjaar l*7t i bij HooUlstuk V, .-nd.-t : u l . H'iu een 
post voor memorie werd uitgetrokken wegens bijdrage, 
te verleeneu u i l 's Rijks schatkist, tot het onderhoud 
eu de verbetering van den Oude U s e l eu deze zaak 
dooi verschillende omstandigheden bleef rusten. 

Inmiddels hail in den loop van I877 eene Kabi 
netsverwisseling p la i t - gehad. Terwijl bel denkbeeld, 
om het werk aan de provincie op te dragen , nadruk
kelijk door Gedeputeerde Slalen verworpen weid , 
won dal om een waterschap op te richten meer veld. 
De hooge waterstanden der Inatsle jaren waren oor
zaak, dat weder Muiigr i jke schade aan de landerijen 

Dooi het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst bet onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
Spoorwegen over de maand Maart 1881, 

It I. N A M 1 N (i 

DES 

Sl'UURWhliM \ DKKN KMIMtfK.Y 

MmilsoliHj.jiij tot Kiploitatie vau 
SluaUnjjoor ivejfr u 

Nederiudsehe Kijii^pourwi'^-iuaut-

-r-bupjlij 

8poorweg Leiden Woeress . . . 

llullaudw-he IJ/ereu-Spixirweguiaat-
•ehsppifi 

O, l i j . i i . bewenteu Amsterdam . . 
6. lijUt-ll b, n \m-tt nlali, . , 
Nederlaudtche CeutniHl-SijuurHeg. 

iiiaatxchiippij 

Noorilbrabaotsch—Duititche Spoor
wegmaatschappij 

Braad Oeahtal Beige 

Klieiuinclit- SpoorwegonderuemiuL' • 
a. Nijmegen—Kleel 
b. Bsvsassr— Kleef 

Spoor» egosderueming MeoheleD-
Terueuzeu (2) 

V I I I ' l l . (J > T i a a • T E M. 

ltt-i/iger. Bli£ll£t. Heitel-
if utile reu. 

Tom. 
(1000 

kilogr. 

U l . i i 
vr»clit- n . i i i , n i II. -tri 

gufdiTeu. 

(iuldeu. 

IJl. eu 
vraclit-

Leveude 
dieren eu 

l>i.er,c 
uDt* 

1 "t.il. uutvauif.t 11. (lutvaugat per <Jâ  
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ïn ile landstreek van den Oude-IJsel wus toege
bracht, zoodat lal van landeigenaren den wensch te 
kennen gaven, dat zoo sjmedig mogelijk tot de up-
richtiug vnn een vvn terse hap besloten w e i d : hierbij 
bleek, dat eeu aantal vroegere tegenstanders in voor
standers van een waterschap waren veranderd. Onder 
deze omstandigheden werd iu het wetsontwerp tot 
aanleg en verbetering van eenige werken in het be
lang der bimieidnudsche scheepvaart eene bijdrage 
van / 000,000 voorgesteld voor de verbetering van 
den Oude-IJsel. Was in het vroeger aanbod van 
den afgetreden Minister van Biiuienlandsche Zaken 
ook opgenomen de liereidverklaring om een evenredig 
deel van hei onderhoud der werken voor Rijksreke
ning te nemen, daarvoor trad in de plaats de ver
plichting van het Kijk om de kosten der schade, 
tengevolge van buitengewoner! aanvoer vnn water 
uit Pruisen ontstaan, te diagen. 

Tengevolge der intrekking van het wetsontwerp 
kwam het voorstel liet rekkelijk de te verleenen bij
drage lot verbetering van den Oude-IJsel niet in 
behandeling. 

Gedeputeeide Staten van Gelderland vonden hierin 
aanleiding nog geen reglement te ontwerpen, zoodat 
het besluit der Sinten vun 1878 op dit punt uitge
voerd was, toen de Minister mei de leiding van het 
Departement vau Waterstaat, Handel en Nijverheid 
werd belast. Met zijn ambtsvoorganger vun meening 
dat , zou er van de sedert jaren als noodzakelijk ge-
ooi-deelde verbetering van den Oude-IJsel iets ko
men, hulp van Rijkswege moest worden verstrekt, 
vond hij geen reden om iets terug te nemen van de 
door de vorige Regeering gedane toezeggingen; doch 
hij meende, dat een voorstel betrekkelijk het ver
leenen vun Rijkshulp eerst gedaan kon worden, nadat 
de oprichting van het waterschap inderdaad verze
kerd zou zijn. 

Eindelijk is bij besluit van 15 Juli 188Ü het re
glement door de Staten van Gelderland vnstgesteld. 

Het wetsontwerp strekt uu om de toegezegde 
Rijkssubsidie aan het watei-schap le verzekeren en 
om tevens vast te stellen, dat de eventueele schade, 
tengevolge van buitenge wonen aanvoer van water 
uit Pruisen, ten laste van hel Kijk zal komen. 

Dit liuitste wordt op grond van billijkheid gevor
derd, omdat de landerijen langs den Oude-IJsel 
worden bezwaard door water, waaraan zelfs ten kuste 
iler eigenaren geene andere richting kan worden ge
geven. 

N E D E R L A N D S C H E R I J N S P O O R W E G . 
M A A T S C H A P P I J . 

In de Woensdag te Utrecht gehouden algemeene 
vergadering der Nederlandsche Rijns|*wr wegmaat schap
pij waren aanwezig IC heeren, vertegenwoor
digende 21,00:t aandeelen en uitbrengende 411 
stemmen. 

De balans over het afgeloopen boekjaar werd goed
gekeurd. 

Alle aftredende commissarissen werden herkozen, 
en ter vervanging van den heer Mr. J . J. Ruchusseu, 
overleden, de heer . . . . Modderman. 

Mr. Anicshoir werd tot president, de heer Forbes 
l o l vice-president herkozen. 

Op voorstel vun den heer Mr. A . Philips werden 
de heeren Mr. It. J . graaf Schiimnelpennink en Mr. 
J. C . Reepmaker, bij acclamatie, tol president en 
vice-president der commissarissen herkozen. 

Voorts werd nog besloten tot het uitschrijven eener 
nieuwe serie vun een 4 pCt. geldleening van 
/ 1,200,000, op nader in overleg met conitiiissai is-
seu vast le stellen voet en voorwaarden. 

Aan het verslag der Maatschappij over het boek
jaar, den Kusten April 1881 geëindigd , ontleenen 
wij het volgende: 

»Naar hetgeen te wachten was na de zoo buiten
gewoon vooideeligc uitkomsten van het bnekjaai 
1870/30, bleven die van hei boekjaar 1880 8 ! , 
dat op uit. Apri l jl. eindigde, daarbij verre achter. 
Als dit daarom geene teleurstelling wekt , mug dank
baar worden erkend, dat zij overigens van bevredi
genden aard zijn, eu reden opleveren om met ver
trouwen iu de toekomst ijverig voort te gaan op den 
weg van ontwikkeling, waarvoor het verkeer zich 
opnieuw gehumd heeft nog iu hooge mate vatbaar 
Le zijn. 

«De ontvangsten hebben iu het geheel bedragen 
f 5,854,829.00*; d. i ƒ 459 ,129 .4G 5 minder dan 
in 1879/80, doch meer dan in 1 8 7 8 / 7 9 ƒ 237,431.50--
en meer dan in 1877/78 ƒ 299 ,058 .13 \ In geen 
dezer jaren zijn daaronder begj-ei»eii de inkomsten 
van den spoorweg Leiden-Woerden j maar wel die 
van den stoomtram Den Haag—Scheveningen voor 
ƒ 75 ,984.46 ' in het tl ani afgeloopen boekjaar en 
/ 4 6 , 9 9 7 . 7 4 " voor het jaar 1879/80 , terwijl er nu 
laatstelijk uok nog bijkwamen ƒ 3,520.40 voor aan 
stoom 11 ami lie us t tusschen Ct recht-Vleuten-llurmelen. 
Na aftrek dezer bijkomende bedragen bleven de ont
vangsten van het boekjaar 1880/81 in het geheel 
opleveren f 5,775,324.20 tegen f 0,200.900.78* 
in 1X79/80, ƒ 5 , 0 1 7 . 3 9 7 . 5 0 iu 1878 79 en 
ƒ 5 , 5 5 5 , 7 7 0 . 9 3 'in 1K77/78. 

«Niettegenstaande de uitkomsten van het personen
verkeer in het vorige W k j a a r mede zeer gunstig 
waren, vergeleken met vorige jaren, werden zij door 
die van het thans algeloopen boekjnur nog wider 
uverlrolfen iu aantal met 277,545 reizigers en in 
opbrengst met / 50 ,833 .25%. Na aftrek over de 
beide juten van de uitkomst van den stoomtramweg 
Den Daag—Scheveningen en over het afgeloopen boek* 
jaar mede van die van een stoomtmmdienst Utrecht— 
Vleuten — Hnrmelen, bleef de meerdere opbrengst 
nog Itedrugcn ƒ 28,918.83 met 19,925 meer reizigers. 

•Het goederen-verkeer, waaronder bij de beschou
wing daarvan hel vervoer over den tramweg Den 
Haag Scheveningen wegens zijne luttele beteekenis 
mede wordt begrepen, ondervond daarentegen den 
teruggang, waarop elk zich gelukkig had voorbereid, 
iti des te groolete male. Het aantal tons dat voor
leden jaar met 3115,0IS was vermeerderd, verloor 
er daarvan nu weder 205,950. Hier wenl dus, ver
geleken met het buekjaur 1878/79, eene vermeerde
ring Inhouden vnn 39,002 tons, ten blijke dal look 
het goederenvervoer vooor eene normale ontwikkeling 

vatbaar bleef. De opbrengst ging daarentegen nog 
iets meer terug, dan zij voorleden jaar was vooruit
gegaan , om aan te toonen, hoe zulk eene ontwik
keling moet gepaard gaan met eene noodzakelijke 
verlaging van vracht. Ten vorigen jare werd in het 
algemeen voor goederen meer omvangen dan in 
1878/79 •/542,322.57*, en thans minder dan in 
1879/80 ƒ 5 6 3 , 7 8 3 . 9 0 1 1 . E r blijft dus, in vergelij
king met het jaar 1878 /79 , een nadeelig verschil 
van ƒ 2 1 , 4 6 1 . 3 3 . Dit verlies woidt echter ruim
schoots gedekt door dc meerdere opbrengst der diverse 
ontvangsten, waarin het goederenvervoer zijn over
wegend aandeel heeft, en liehoeft daarom in dat 

Opzicht geene /ul g te Wckkeil. 
o ln binnen-verkeer wenlen aan liallast voor con

structie minder vervoerd dun in 1879/80 150,740 
tons, met eene minden' opbrengst van /" 123,347. 
Aan steenkolen, gietijzer en ijzererts weiden daaren
tegen in het buiten-verkeer te zamen meer vervoerd 
dan in 1879/80 41 ,068 , en meer dan in 1878/79 
98,070 tuns, met eene meerdere opbrengst van 
/ 5 2 , 5 4 3 , vergeleken met voorleden jaar , en van 
ƒ 1 1 7 , 7 5 2 bij vergelijking inel 1878/79. Zonderdit 
vermeerderd vervoer van ruwe artikelen. zou de en-
gelukkige toestand, waarin overigens het goederen
verkeer niet Duitschland zich bevindt, meer kwaad 
hebben kunnen berokkenen. 

»De hestelgoederen vulgden de algemeene richting: 
minder dau voorleden jaar iu gewicht 1215 tons en 
in opbrengst / 18,142.20'/. , : meer in gewicht 1073 
tons eu minder in opbrengst ƒ 3414 .18 , vergeleken 
met het jaar 1878/70. Dit nadeelig verschil zou op 
zich zeil te gering zijn om ook anders de aandacht 
te trekken, ware het niet, dat de Spoorwegonder
nemingen in deze richting verder zullen wonlen ge
leid , zoodra het Rijk begint mei de viorgenomene 
verzending vau paketten met de post tegen een 
luttele vracht, en het tijdstip nadert, waarop dus 
de noodige voorziening zal zijn te treilen, om zoo
veel mogelijk het algemeen belang te blijven dienen , 
zonder het kind van de rekening te wonlen. 

• Het vecvervoer kon zich evenmin handhaven op 
zijn ten vorigen jare ingeiiumeu standpunt. Bij ver
gelijking met het hieraan voorafgegane jaar 1878/79, 
was het echter niet slechts levendiger, maar bracht 
het ook ruim ƒ 8 0 0 0 meer op dan toen 

-De diverse ontvangsten bedragen dit jaar meer 
dan voorleden jaar ƒ44,821 .18 1/ , en meer dan in 
1878/70 /*33,950.88. 

•De lijn Gouda—Den li&ag deelde ïn de alge
meene ontvangsten voor een bedrag van /344,236.97 
tegen f 351,110.05 ' / 5 iu het jaar te vuren en 

ƒ 352,994.78 ' / , in 1878/79: de lijn Marmeleu— 
Breukelen met /81 , 520 .40% tegen ƒ 8 1 , 1 7 8 . 2 2 
in 1879/80 en 82,304.65 in 1878/79. 

De dienst tusschen Den Haag eu Scheveningen 
wenl geopend up 1 Juli 1879; bij vergelijking van 
het jaar 1880,81 niet het jaar te voren , woide alzoo 
wel in het oog gehouden, dat deze loopt over twaalf 
legen slechts tien maanden van het jaar 1879/80, 
ter voorkoming van overdreven voorstellingen. Het 
aantal vervoerde reizigers bedrueg laatstelijk 595,482 
met eene opbrengst van ƒ 74 ,058.95% tegen 354,112 
reizigers met / 46,064.03 aan vracht in 1879/80 , 
gevende per reiziger gemiddeld 1 2 ' / , a 13 cent. 
Het vervoer van koopmansgoederen levenle aan ge
wicht op 324 tegen I01 tons met eene vracht van 
ƒ 2 0 2 . 8 0 tegen ƒ 1 0 2 , en de bestelgoederen 160 
tons tegen 138 met eene opbrengst van ƒ 773 .71% 
tegen ƒ 7 1 5 . 2 0 % . De diversen klommen van 
ƒ 1 1 5 . 5 5 iu 1879/80 tot ƒ 9 4 8 . 9 3 ' / , iu het laatste 
jaar. Er werden in hel geheel 9582 dubbele ritten 
gedaan, d. w. z, heen en terug, iu het thans af-
geloopen boekjaar, legen 5137 in de tien maanden 
van 1879/80. Per dubbelen rit weid in het geheel 
gemiddeld ontvangen ca. f 7.93 tegen ruim ƒ 9.14 
in het eerste jaar. 

• Bleken de ontvangsten nog bemoedigend te zijn, 
al bedroegen zij belangrijk raiuder dan ten vorigen 
jare, zoo mag geenszins worden ontkend, dat er 
uitgaven tegenover staan, welke eene minder bevre
digende uitkomst opleveren. Deze waren voorleden 
jaar ƒ 230,390.96% hooger dau in het jaar te voren, 
en stegen nu weer met / "97 ,903 .63V, . De exploi
tatiekosten van den sjioorweg Leiden—Woerden zijn 
daaronder niet begrejien: die van deu stoomtram 
Haag—Scheveningen en van een stoomtraindienst 
Utrecht—Vleuten—Harmeien daarentegen wel. Deze 
laatsten laten zich moeilijk afscheiden en zijn dan ook 
van een betrekkelijk zeer gering bedrag j eeretbedoelde 
bedroegen thans ƒ 38 ,880 .94% tegen ƒ 1 9 , 5 5 1 . 8 2 
in het vorige jaar. Na de uitgaven hiermede te 
hebben vermindeid, blijven zij over het afgeloopen 
boekjaar meer bedragen dan in 1879/80: ƒ 7 8 , 5 7 4 . 5 1 
en meer dau in 1878/79: ƒ 2 9 5 , 4 1 3 . 6 5 % . 

•Het blijkt dat in het thans afgeloopen jaar in
derdaad aan onderhoud van weg en werken meer 
werd uitgegeven dan voorleden jaar: ƒ 0 9 , 0 3 5 . 1 5 , 
en meer dan in 1878/79 ƒ 8 8 , 2 7 9 . 7 0 . Behalvede 
meerdere kosten wegens onderhoud van gebouwen, 
welke eeu onvermijdelijk gevolg zijn van hunne toe
nemende uitgebreidheid, wordt het verschil schier 
geheel gevonden in de spoor ver wissel ing van ijzeren 
in stalen tails met al wat hierbij verder te pas komt, 
waarmede ijverig werd voortgegaan, zooals blijkt uit 
het verslag van den ingenieur van den weg. Overi
gens komen iu 1880/81 voor het eerst twee posten 
voor tot een gezamenlijk lied rag van ƒ 2 , 9 7 3 . 5 6 ' / , 
wegens aandeel iu de exploitatiekosten van het ge-
meenschajipelijk Centraal-station te Amstenlam. 

»De dienst der locomotieven heeft, na aftrek van 
hetgeen daarvoor in de heide jaren aan den stoom
tramweg Den Haag—Scheveningen in rekening is te 
brengen, laatstelijk meer gekost dan in 1879/80 
ƒ 2 6 , 2 8 2 . 1 4 ' / , en meer dan in I 8 7 8 / 7 9 ƒ 6 1 , 5 5 0 . 2 6 % . 
Per treinkiloineter stegen deze uitgaven elk jaar drie 
a vijf ten honderd. 

o Van alle onderdeden zijn het echter de steeds 
toenemende kosten van vervoer, welke vooral de 
aandacht venlieuen. Na aftrek van het aandeel voor 
dun stoomtramweg Haag - -Scheveningen bedragen zij 
over het afgeloopen jaar meer dan in 187 9/80 
ƒ 4 3 , 7 0 5 . 7 7 %enineerdnii in 1878/79 ƒ189,347 .03%. 

• De netto ontvangsten bedroegen in het afgeloo

pen jaar f 3,292,549.96" tegen ,"3,849,583.06* in 
het jaar tc voren en f 3,389.410 in het jaar 
1878/79. 

• In verhouding tot de ontvangsten bedroegen de 
uitgaven ditmaal 43.76 percent tegen 39.03 paraent 
in 1879/80. 

»De netto ontvangsten der exploitatie zijn te ver
meerderen inet het batig saldo der rekening van 
het vorige boekjaar len bedrage van / 1 7 2 , 2 8 3 . 2 4 s . 
E r moet daarentegen wonlen afgetrokken : voor 
patent en rentebetalingen /1 ,080 .599 .36 , te ver
minderen met dividend op 12,533 aandelen in 
de Spoorwegmaatschappij Leiden—Woerden ad 
f 9 2 , 0 7 1 . 6 1 » en met diverse balen ad ƒ 1,705.05, 
zoodat in het geheel moet wonlen afgetrokken 
f 986.702.59". 

- N a bijvoeging en aftrek der gemelde bijdragen 
wordt voor netto ontvangsten een totaal verkregen 
vun ƒ 2 , 4 7 8 , 0 7 0 . 5 1 tegen 2,874,398.79* in 1880. 

iIngevolge machtiging der vergadering van Com
missarissen werd, naur hetgeen in de laatste jaren 
regel was gewonleti, weder eene voorloopige uit-
deeling van winst aan de aandeelhouders gedaan 
van (ƒ9 .10 per volgestort aandeel, ƒ 3 . 0 4 per aan
deel van ƒ 0 6 en ƒ 1.30* per aandeel van ƒ 3 6 . Nu 
aftrek van het bedrag, dal verder noodig b o m aan 
eiken aandeelhouder eene uitkeering te verzekeren, 
gerekend tegen vijf ten honderd in het jaar over 
het door hem gestorte kapitaal, blijft aan winst 
om hiermede te handelen overeenkomstig art. 50 der 
Statuten, nog over ƒ 7 8 2 , 3 8 7 . 2 7 . De 8 2 % per
cent welke van dit bedrag voor aandeel bonden zijn , 
vormen inet hetgeen eerst tot verzekering dei' vijl' 
percent moest worden afgezonderd en het saldo des 
vorigen ja-.rs, het totaal der tol uitdeeling beschik
bare gelden len bedrage van / I 185 ,924 .12%. Aan 
de Vergadering wordt voorgesteld om hiervan slechts 
uit te deelen ƒ 9 per volgestort aandeel, ƒ 3.00 
per aandeel vun ƒ91», eu ƒ 1 . 8 5 per aandeel van 
ƒ 3 0 , en daarmede iu kas te houden ƒ 4 3 , 3 9 0 . 3 2 ' / , 
op goede rekening van het thans loopeode boekjaar. 
Met de voorloopige uitdeeling over het eerste half
jaar geelt zulks voor de volgestorte aandeelen 
ƒ 1 8 . 1 0 , voor de aandeelen van ƒ 9 6 ƒ 7.24 en voor 
die van ƒ 3 0 ƒ 2 . 7 1 % , zijnde ruim 7.54 percent. 
In 1879/80 gaf de uitdeeling ruim 8 percent, iu 
1878/79 ruim 7.54. 

• Door aflossing van 1000 obligation d e r i % pet, 
geldleening van 1838 vuor den weg Amsterdam -
Arnhem op 1 November 1880 , werd deze, oorspron
kelijk g r o o t ƒ 9 , 0 0 0 , 0 0 0 , teruggebracht o p ƒ 1 , 0 9 3 , 0 0 0 . 
De netto ontvangsten van dezen weg bedragen in 
het ulgeloojten boekjaar ƒ 1 , 1 2 1 , 1 2 9 . 0 1 , waarvan 
% tot uitdeeling strekt, ten bedrage van ƒ 2 8 0 , 2 8 2 . 2 5 
en % gedeelte tot aflossing ad ƒ 8 4 0 , 8 4 6 . 7 6 . Ver-
meerderd met de saldo's van ƒ 7 . 5 5 voor uitdeeling 
en van ƒ 9 0 2 . 0 0 voor aflossing, stellen deze bedra
gen instaat o m o j i elke obligatie van ƒ 1 0 0 0 uit 
te deelen ƒ 2 5 0 . 4 4 en ditmaal af te lossen 809 
obligation met ƒ 1 0 4 0 . De leeniug blijft dan be
dragen ƒ 2 8 4 , 0 0 0 . 

»Vun den sjioorweg Leiden—Woerden, tlie nog 
voortdurend blijft zakken, toodat de kosten vooreerst 
voor geene vermindering vatbaar zullen zi jn, is het 
saldo der exploitatierekening ƒ 2 7 , 9 6 2 . 8 7 1 / , , tegen 
ƒ 38 .656 .57%. Dit saldo is aan te vullen met 
ƒ 1 0 7 , 0 7 7 . 1 2 ' / , om te komen tot het gewaarborgde 
bedrag van ƒ 1 3 5 , 0 4 0 ; welke bijdrage, ingevolge 
exploitatie-contract niet de SpiHirwegmaatschapjiij Lei 
den—Woenlen , renteloos moet wotden voorgeschoten 
o j i rekening van toekomstige winsten van dien weg. 

iOnder het hoofd Arnhem—Pruisen komt de be
langrijke uitgaaf voor van ƒ 113,304.09 voor ver
sterking van de IJselbrug. 

• Eindelijk blijkt, dat de kapitaal-rekening werd 
belast met ƒ 8 3 4 , 0 9 0 . 1 3 voor vermeerdering van 
loopend materieel; waaronder zijn begrepen 9 loco
motieven , aangeschaft in verband met tien localen 
dienst tc Amsterdam en uitbreiding van het ver
keer, drie tramlocomotieven en 9 tramt ijtuigen eu 
1 tramgoederen wagen. 

• Het reservefonds bleef weder ongeveer op gelijke 
hoogte als ten vorigen jare; dat ter vernieuwing 
van locomotieven vermeerderde met ƒ 5 8 , 8 7 2 . 9 3 ' / , . ; 

••liet ondersteuningsfonds ten behoeve vun beamb
ten en bedienden der Maatschappij bezat OJI 30 Apri l 

j l . behalve een on belegd saldo van / 113,103.49, 
waarmede het voorkomt o j i de balans der Maat
schappij, ƒ 4 1 1 , 0 0 0 nominaal 4 \ « \ . . ƒ 9 1 , 4 4 0 no
minaal 5 pet. en ƒ 7,228.50 nominaal 0 pet. obli-
g a ü e n van lecningen ten laste der Maatschappij en 
f 25,000 nominaal 4 pet obligation ten last*! der 
gemeente Utrecht. De bijdrage aan het fonds, over 
net utgelnopen jaar verstrekt, bedroeg/42,689.71 % . 

Qeduiende dat jaar werd ƒ 2 2 , 1 6 5 uitgekeerd." 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Rotterdam. In de buitengewone algemeene ver
gadering van aandeelhoiideis, door het Bestuur der 
Rotterdumsche Tram wegmaat scha jiptj op Dinsdag 12 
Jul i uitgeschreven, zal een Directeur benoemd wor
den , waarvoor door Commissarissen wonlt aanbevolen 
dc heer H . F . T . Ouichart, inspecteur bij de Holland
sche IJzeren-s|xwrwegmaatschaji|iij te 's-Gravenhage. 

Leeuwarden. De omgeving van het nieuwe 
bean* en waaggebouw is aanzienlijk verbeterd door 
den aanleg van eeu square naar het ontwerp vun 
den heer H. C. Zwart , hoofdopzichter bij de beplan
tingen der gemeente Amsterdam. 

Tiel. De heer G. Stout, die zich als fabrikant 
van landbouwwerktuigen een goeden naam hierte
lande gemaakt heeft, is in den ouderdom van 74 

jaren overleden. Hi j weid na den dood zijner ouders 
in het burgerweeshuis alhier opgenomen en ver
schafte zich door aanleg, vlijt en volharding eene 
eervolle po-ine iu de maatschappij. De menigvul
dige bekroningen, door den heer Stout op tal van 
landbouwtentoonstellingen behaald, strekken ten be
wijze, dat zijne verdiensten erkend werden. 

i Aankondigingen van Vanhpsirdingen. 
I Maandag, 4 Juli. 
| Maastricht, le 10 ureu, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van bet pniv. bestuur: bet 
gedeeltelijk vernieuwen van deu bovenbouw der doorlaat-
brug in liet Rijkei veld. in den Rijksweg le klasse Maas
tricht—Vaals. Raining J 4800. 

e>u4-en-PJIeuW-Gastel, te 10 un-n, door het gemeen
tebestuur : het VergrOOtan der school voor minvermogen
den, met bijlevering van eenige sehoolmeubelen en alle 
materialen. 

Amsterdam, te 11 un-n. door den commandant der 
marine: lo. bet maken van borden in de goten en eenige 
kappen; l a het herstellen en vernieuwen van remming-
werken; 3o. eenige onderhoudswerken op 's Kijks lijnbaan, 
aldaar. 

M r h e r p r n a e e l iFriesl.), ie U nren. door het bestuur 
van den (booten Veenpolder in Weststel ling werf. bij 41. J. 
Glastra: lo. eenig heiwerk of wal beschoeiing teMuniiike-
buren; So. het hei-stellen of vernieuwen van de schutsluis 
nabij de Schoterzijl. 

Medemkllk , te 12 oren, door dijkgraaf eu heemraden 
ran bet ambacht Da Vier nktorderaoggen, op het Koggen-
huis: lo. bet maken van een steenen duiker aan het 
zuideimle vau de Gouw- 2o. het vernieuwen van de lirug 
over de Kromiiie-I.ek te Wevershoof; V verfwerken aau 
de verschillende bruggen, duikers sn waterkoelingen enz.; 
4o. verfwerken aan de molens eu sluizen. 

M n r e k , te 12 uren. ten raadhuize: hot maken van eene 
vaste hing bij het gvmiiusiuui. lnl, hij den gemeente-
architect .1. 1». Hogcii.lijk. 

llarilnihi-TK, te 12 uren, door burg. en weth.: 
bet herstellen, ophoogen en btkUnkeran van een gedeelte 
straatweg, tusschen Harden berg en Oramabsrgen. 

U ran Ingen. te IJ - , uren. door burg. en wetb.: lo. 
het bouwen van een schoolgebouw, bergplaats, speelplaats 
enz. aau den Oosterweg : 2n. het bestraten van de Witte-
lattensleeg : Ho. het leggen van kei bestratingen en trot
toirs op bet Heereplein. het verharden van een gedeelte 
van deu Zuidersiiigel en venlere werken aldaar: 4o. het 
verrichten van verfwerken aau de gemeentelijke bad-en-
i. wei ui li richting. 

* msi rrdam te l uur, doorliet ministerie van koloniën, 
ui het gebouw Tot Nut van 't Algemeen; de levering van 
verschillende benoodigd hei len. in IC perceelen. 

Breek iGron.i. te 4 uren, door bet wateracbapsbl'stuur 
van de Negenboeiviijmldei, hij G. Martens: het makeu 
vau een gebouw c. a. VOOI stoomgemaal, Aanw. te 10 uren. 

K l i h i i t i i c i - r . door bet waterschapsbestuur van Kleine-
meer, bij Wed. R. II. van Dijk: het afbreken van mie 
oude- en het maken vau eene nieuwe schutkulk in bel 
Kleiueiiieersterdicji. 

t.rlJi.-kiTk 'savonds 7 men. lui T. Pol l : bet verven 
van de banken in de Herv. kerk aldaar. 

Dinsdag, ft Juli 
Kullenfcerg, te 11 nren, door den dijkstool van het 

isilderdistrict. op het raadhuis: bet ongeveer 65 cM. ver-
iiiMigi-n van een gedeelte zuider Lekdijk, lang ongeveer 
2886 M-, van deu Staat>-pnorweg te Kuilenburg tot het 
fort Everdiiigen. Aanw. 4 Juli. te 10 uren. 

/ « l l Hummel . te 1 uur. dooi deu dijkstoel van Botii-
luelervv.iard-hoveu-den-Meidijk, in het Stadskutfiehnis: de 
levering van artikelen voor de stoomgemalen in dit 
district. 

M e e n » ijk te 1 uur, door het gemeen tebest.: de aan-
en verbouw van school l l , lui. hij den opzichter 11, Rou-
kema, te Steenwijk. 

(ieea. te 7 uren. door hel kerkliestuur der Israël, ge
meente, iu bet gesticht: het verhouwen der kerk. 

Kljmrgen, door den burgemeester: bet houwen van 
eeue openbare school te llatert. 

Waensdag. • Juli. 
Twellee, te 10 ureu. door kerkvoogden der Herv. ge

meente, bij Van Enter: hel vernieuwen van hel dak der 
kerk. Aanw. te y ureu. 

's-Hage, Ie II ureu. door bet ministerie van waterst. 
enz.: het verrichten van baggerwerk iu het Zwarte water, 
tusschen deu mond der Vecht en Hasselt Raming ƒ 0.55 

Vlaardlngen, te 12 uren. door bet gemeentebestuur: 
het maken van eene steenglooiing en het vernieuwen van 
een gedeelte rijzen pakberm, 

Vlachtwedde, te 1 uur, dooi VV. A. van Hess... inliet 
gemeentehuis: het bouwen van eene nieuwe behuizing, 
aldaar. Aanw. van 11-12 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, door de commissie voor den uit
leg der stad Nijmegen, teu raadhuize: bet verhoogen van 
de Waalkade met bijkomende werken. Aauw. 4 .1 
te 11 men. 

Lelden, te 3 uren. door Ih- Hevder en Co.: de vei-
grouting van de katoenweverij. Aanw. te 0 uren. 

Heuien, te 8 uren, iu het Nederlandsch Logement: 
het maken van werken hit verdediging van den oever 
van den cal. polder Nieuwe-Nou zou. 

Narek, door den architect F . Svvart: het bouwen van 
5 woningen, aldaar. 

lloi.drr.li.it, » Juli. 
Deirt, te t l nren, door dijkgraaf en bzugheeaoraden 

van 1 >e|tl,MI j. hi hel Gemeetilaiidshiiis: lo. bet makeu 
van rijsberm- eu riet beslag werken op de kaden langs deu 
vourlMX'Zoiu van bet stoomgemaal \an der Goes, aau de 
Vijfsluizcn bij Schiedam: 2o. het verrichten van timmer-, 
metsel-, rijs- en andere werken aan de sluizen te Vlaai -
dingeu; 8o. de levering vau materialen: 4u. het verdiepen 
van het kanaal tusschen de Oranjesluis en de Oranje-
hniten- of Spuisluis; 5o. het veitliepen der Poldervaart : 
Oo, het kroezen en reinigen der boezemwateren, iu 30 
pere. lnl. bij den fab riek land meter J. P. van den HergJz.. 
te Delft. 

Hreda. te II tiren, iu Het Hof van Holland: lo. bet 
maken van een regenbak bij- en bet doen van andere 
voorzieningen aan de gehouwen van de Kon. Mil. Academie, 
Raming ƒ68110: 2o. bet maken van reiniging-lokalen hij-
en het doen van voorzieningen aan de kazerne »Do Lange 
Stallen", alsmede het maken vau een riool bij de wonin
gen voor gehuwde militairen bij de Klonsterkazenie. Ra
ining ƒ7000 ; 8o. bet vernieuwen van vloeren in kazernen 
en stillen. Raming ƒ0750. Aauw. 2 Juli. te l" , ureu. 
Itilj. inzeilden 6 Juli, vóór .1 uivn, opliet bureau der genie, 
in bet Hoofdwachthuis te Breda. 

Makklnga. te 12 uien. dOOT burg. en weth. van Oust-
stellingwerf: het afbreken eu wederopbouwen van de 
hriigwuchterswouing te Haiilerwijk (beneden), lnl. bij deu 
gei neen t ('architect II Vrijburg, te Mukkinga. Aanw. 5 
Juli. te 12 uren. 

ttrhaenderlee, te 3 uren. door de directie der Rot-
terdamsche Suikeraflinaderij. aau baar kantoor: bet maken 
eener zwart-hoiiten beschoeiing langs bet terrein der fa
briek te Scboouderloo aau de Nieuwe-Maas en de Binnen
haven, bet gedeeltelijk uitdiojs'ii der rivier voor de fabriek 
en der binnenhaven eu eenige bijbehoorende werken, lnl. 
Iiij den architect VV. Stok, te Rotterdam. 

Vrijdag, » Juli . 
•esterklakker, te 11 nren. door burg. en weth. van 

Blokker, in het gemeentehuis i het bouwen van eene school 
en imdeiwijzerswoniiig te Wi-sterblokker. lnl. bij den 
architect K. Swagerman Pz., te Bovenkurspel, Aanw. 4 
Juli, te 10 uren. 

Delf t , te 12 ureu, door burg. en wetli.: het bouwen 
van eene woning vuor den staalhaas, oo het terrein der 
gemeen te rein iging, en eene uitbreiding der loodsen aldaar, 
lnl. bij deu gemeeutearcliiti'ct. aldaar. 

/oldborn te 2 uren, iu bet rechthuis: lo. het ver
diepen van ile Hamstert telt t: 2o. idem van het Niekerker-
diep. lnl. bij den opzichter van het waterschap Wcster-
kwartier Van Halen. 

i Zandt te 4 uren. door burg. eu wetb.: bet bonnen 
van eene school voor ojieubiiar lager onderwijs, aldaar, 
(nl. hij O. de Lasaw Wielaiid, te l-opjtersmii, 

PletrralJI- door bet bestuur vau bet waterschap De 
LaUWers, bij J. Berghuis: het maken van eene nieuwe 
schroef iu den molen" vau het waterschap. 

/nterdi>K . tt Juli. 
Meeuwen, te 11 uivn, door de aivhitoctcu Vonk en 

Hulwerda, van Ahnloi I.: bet afbreken van eeu bestaand 
gebouw en bet bouwen van fi woningen, aldaar. Aanw. 
8 Juli, te 10 uren. 

Herenter, te 11 uivn. voor M . du Weerd. in De kei
zerskroon : bet bouwen van eeu bluk groote burger-woon-
en winkelhuizen, uun deu nieuwen doorgang van de 

Smedestraat tot den Buitenkant of Sijzenbaan. Aanw. 8 
Juli, te 8 uren, 

Utreeht. te 2 uivn. door het ministerie van binnenl. 
zaken, aau bet gebouw van het prov. bestuur: de ver
bouwing van een gedeelte der Statenkamer, aldaar, tot 
lokalen voor het onderwijs in de geologie, enz. Raming 
f 18,640. 

Haaften, te 2 uien. door bet gemeeuteltest: het hou
wen van een gemeentebuis. lnl. bij den aivhitect A. H. 
A. Gulden, te z^nlt-Bommel. Aauw. te 12 ureu. 

Middelburg, teu kantore dor gasfabriek: lo. het Imu
wen van eeue diiiH-tonrswoiiiiig: 2o. hel bouwen van eene 
kolenloods. 

Naauaaf, 11 Juli . 
Mlrielit ioni te 11 uren, ten gemeentel)uizc van Utin-

Ull idool ' l a bet vernieuwen der Smalle- of Oortjesbmg 
ie Akkrutn; 2o. het vertimmeren van een gemeentege-
boiiw. aldaar, lnl. hij den geineenteopzichter F. II. Hoek
stra, te Akkriuii. Aanw. 6 Juli. te 11 uren. 

Haarlem, te 12 uren, door de Vereeniging «Des 
Werkmaus Vriend", in Weten en Werken: het lioiiweii 
vau 70 woonhuizen, op eeu terrein aau de l.eidschevaart. 
Aanw. 0 Juli, te 10 uren. 

Uranlngen. te 121/, uren. door burg. en weth.: de 
vertimmering van het t oinmaudeui-shuis te Ter-Aiiel. Iul. 
bij den ingenieur der Stadsvenen, te Stadskanaal eu bii 
den opzichter van de gemeente Giiiningen J. L. Pruiiuiief. 
te Ter-ApeL Aauw. 8 Juli, te 1 uur. 

Hepuel, te 1 uur. door bet gemeentebestuur: hel bou
wen eener Rijks-boogeiv burgerschool eu gymnastieklo
kaal. Aanw. door den geineenteopzicliter « Juli. te I uur. 

t Zandt, te 4 uren, dosr burg. eu weth.: het boUWSO 
en vergrooten >au het schoolgebouw vuur openhaar lager 
onderwijs te Leermens, gein, 't Zandt. lnl. hij O. de I w 
Wielanu. te LopperSum. Aauw. 11 Juli. te 10 uren. 

Dinsdag, 13 Juli. 
Leeuwarden, te 1 uur. door het uiinisterie vau wa

terstaat enz., aan het gebouw vau het pniv. bestuur: 
10. het doen van beplanting langs eeuige gedeelten van 
den Rijksweg tusschen Marsuui en Beetgum. Raming 
/' 1010; 2o. idem langs een gedeelte vau den Rijk—groulen 

'weg tusschen Sneek en de I,emmer. Raming ƒ5020. 
Aanw. van bssden 6 eu tt Juli, 

l il recht, te 2 ureu. door d uatscliappij totexpl, van 
Staatssjioorwogen. aan het centraalbureau: lo. de leve
ring van omwend bare puntstukkea en krojsatukken van 
-.•egolet i-staal en van contra-rails met toe bel us uen, in 2 
jierc.; 2o. de levering vau stalen spoorstaven, Stalen (asch-
en eindplaten en ijzeren baak- en schroefbouten, in 2 
| M T C ; 3o. de levering vau eikenhouten dwarsliggers en 
vau eikenhout voor wissels en kruisingen. alles ten 
behoeve van den spmrweg Zwaluwe -Esscbeii. lnl, op 
liet ceutraalbiireaii. 

MJniegen. duur den burgemeester: het uitdiepen van 
een deel der Nieuwe Haven buiten de voormalige Bezel-
poort. 

Weensdag. » Juli. 
•ssrnlsse. U> 2 uren. door bet besluur fan de Ver

innigde Polders van i Ksctiis-a-. hij Gijshrocht dc Waal : 
liet leveren en aanbrengen van verschillende materialen. 

Danderdag, 14 Juli . 
O l d e l M o i r . i . te 2 ureu. ten gotiiecutehuize van Utiu-

geradeel: bet bouwen vau eene nieuwe school met Onder-
vvijzeiswonuig te Akmarijp. Aanw. door den gemeente-
opzichter F. H. Roekstra, t> Juli. te 11 uren. 

Haarlem, te 2'/, nren. door bel miuisterie van water
staat, enz., aau het gehouw van het pniv. best.: Iu. het 
maken vau een hnold met plankier aau de haven up 
Vlieland. Aauw. » Juli. Riming ƒ7900 : 2o. liet weg
ruimen van :i wrakken in het zuidelijk gedeelte der Zui
derzee. Aanw. 9 Juli. 

Vrijdag. IA Juli. 
Middelburg, te 10 ureu. door het ministerie vau wa

terstaat enz... aau bet gelsiuw van het iirov. best.: het 
verhoogen van den Oosthaveuduin te Breskens. Aanw. 9 
en 11 Juli. Raming ƒ18.250. 

Ztiollr. te 12 uren, door het uiinisterie vau waterst. 
enz., aan het gebouw van hel prov. Iiestuur: lo. het ver
lichten van herbestrating tot voortzetting der verbetering 
van de traverse van den grooten Rijksweg door Steenwijk. 
Aanw. 7 Juli. Raming ,5200 : 2o. het maken van kiui-
kerhestiuting op de groote wegen in de prov. Overijsel. 
Aanw. 7 eu 8 Juli. Raining f 14.700. 

Maandag. 1» Juli. 
Ettcn. te 11 ureu. duor het gemeentebest. vau Etten-

eil-Leur: lo. a. bet veranderen der school en hijlmiiwen 
van een nieuw lokaal U* Ktten. i . bet veranderen van de 
school te Leur, in 1 perc: 2o. het maken, leveren en 
plaatsen van 180 schoolbanken. 

Dardrerht. te 12 uren. Ier secretarie: liet makeu 
eener schilderijen zaal hij bet museum aldaar. Aanw. IR 
Juli. te 2 uren. 

Amsterdam, te 1 uur, in bet geb.uvvder Maatschappij 
Tut Nut vun 't Algemeen: de levering, iu 40 |ierceeleii. 
vau verschillende artikelen, ten behoeve van het minis-
sterie vau koloniën. 

Waensdag, 10 Juli. 
'••Hage, te 11 ureu. door het ministerie van waterst. 

enz,: het verrichten van eenige verfwerken aau de lands
gebouwen te 's-llage. Aanw, IC Juli. Raming ƒ 2000. 

'a-Hage, te 12 uren, door bet uiinisterie van waterst. 
enz., teu dienste der Staatsspoorwegen: bet maken vau 
waterkranen, blusleidingen, wachtershuisjes eu verdere 
werken op bet station Almeloo. lnl. bij den hoofdingen. 
te Zwolle. Aauw. 12 en 13 Juli. te II uivn. Raming 
ƒ 11,200, 

Zwelle, te 12 nren, hij den secretaris-thesaurier van 
de Overijselscho Kanalisa'tiemaatschappy: het Imuwen 
eener brugwachterswoning hij de brug no. (ï iu Da nis
holte (gem. Dalfseii). Aunw. 16 Juli, te 10 uren. 

Dinsdag, ï « Juli. 
Ansen, te 12 uren, door led ministerie van waterst. 

enz., aan het gelmuw van het prov. besluur: lo. het 
bouwen van 2 ijzeren draai bruggen, ter vervanging van 
de le en 2e iJtl'elterbruggen, in 2 perc. en in massa. 
Aanw. IU Juli. Raming: porc. 1 ƒ4402. peiv. 2 ƒ 4507. 
massa ƒ806y: - 2<>. liet Imuwen van 4 brugwachtei-s-
wonhigen bij de Pieter-Hummole-. Beilervaarts-, Goeuwon
en le dieft or h ruggen langs d,. [Irenische Hoofdvaart, in 
4 perc. en in massa. Aanw. 19 Juli. Raming: js-rc. I 
ƒ3156 , perc. 2 ƒ3184, |>crc. I ƒ3184. porc. 4 ƒ3156. 
massa ƒ12,680: — 3u. het maken van Bene verbreednig 
tot los-en-laadpluals hij do Veeno- uf Galkampensbriig 
over de Drents.-lie Hoofdvaart eu het daarheen verplaatsen 
vau deu beneden de l'aradijssluis op die vaart aanwezigen 
bouten aanlegsteiger en borgloods voor schippei-sgoederen. 
Aanw. 10 Juli. Raming '1800. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Kalterdam. 23 Juni: de bouw vau een pand Boter-

sloot no. 24 aldaar, onder beheer van don architect W. 
C. Coepijn; ingek. 15 bilj.. als: 
J. C. Meyers tc Rotterdam. ƒ 15,640 
11. J. Heiman. * idem i 14,555 
W. Zonneveld. i Kralingen, l 14,444 
A. Langejaii, * idem * 13.990 
W. I. Heli ne i-s. i Rotterdam. i 13,999 
W. v. d. Hoeven, » idem i I3.U89 
11. van Leeuwen, i idem i 13,987 
Smit en Muisson, « idem • 18,879 
P. Hloijenburg, i idem i 13,676 
J. Mirande. • idem - 13,625 
M. Zaaner, • idem i 18,600 
C. de Ridder. • Kralingen. » 18,600 
A. J. Itorkbotl. - R .tte.-l.im. i 18,400 
W. C. Reuhl. * Gouda, - 18.800 
W. A. Vrolijk en Zn., » Rotterdam, • 12,918 

Amsterdam. 24 Juni: het maken vau een los- en 
laadsteiger aan het hoofdkanaal nabij het stoomgemaal 
van den Noorder-IJjsilder: minste inschr. was P. vau Es-
sen, te lluutrijk-en-Polaiieii. voor ƒ 2997. 

*Hu-rli. 24 Juni: bel maken van eene yzeren brug 
met steenen huidbcofden en dim pijlers, tor vervanging 
van de bouten brug no. 3 in deu Rijks-grooten weg van 
's-Bosch naar Hedel; minste ilttchr. WM A. Lungejun. to 
Kralingen, voor ƒ 45,678.90. 

Middelburg, 24 Juni: het makeu van (taalwerk en 
van eeu ijzeren baak voor den ivgisiroei enden gelijiueter 
bij Bruinisse aan het Zijp.': minste inschr. wa> A. Zoeter, 
te Bruinisse, voor ƒ616; 

l H J n s g s n , 24 Juni: het maken en stellen van een 

ijzeren hek langs de Spoorstraat en de Nieuwe-Markt
straat; minste inschr. waren B. Mohrmau en Co., te 
Ls«uwarden, volgens teekening I a ƒ 4.45 par M. 

idem II a 4.35 i 
idem III a 4.40 • 

Vlanon. 24 Juui: bet verhoogen eu verzwaren vau eeu 
gedeelte Lekdijk onder E verdingen, in 2 pare.; minste 
inschr. waren : perc l P. Koedam, teGoiïtiehein, \ut»J 7549; 
perc. 2 VV. Blokland, te Hardinksveld. voor ƒ9900. 

Wi l l ems tad , 24 Juni: hot vcrzwaivu vau do boezem-
kaden vau den bostaunden voorboezem van het waterschap 
Riiigenhil; ingek. " bilj.. aU: 
K. Lodder, te Willemstad, ƒ 10.800 
II. Hoppenbniuwers. • Steen bergen. • 9,058 
T .1» i , t T. de Groot 
B. de Jong Ct 
W 11. Swots. 
C. de Gnml, 
B. de Waard. 

I Giesendam. 
i idem 
>i Hardinksveld, 
• Willemstad. 
* Nieuwenboori;. 

1,790 
fi.97'.i 
C.941 
6.770 

Mn 

> 2239 
> 2184 

Nneek, 24 Juni: het verbouwen vau pakhuizen op de 
Pollen, under beboer van den architect A. Broiniissoii 
Troost; ingekomen 6 bilj.. als: 
P, F. Postma, te Woudsend, ƒ 4646 
J. Velliuati. i Bolsward. I 444r, 
P. E. v. d. Werf, - Sneek. i 4150 
C. Falter en P. Bijvoets. •> idem » 4135 
J. ds Graaf, i idem i 8746 
M. Roiidema. » idem • 3599 
gegund. 

ft reebl 25 Juni: bot loveivu en stellen vau schuol-
ameu blement in de gemeente bewaarschool aan hel Paar
den veld; minste inschr. was H. Vermeer, voor ƒ 2250. 

I trei-lti , 25 Juui: de voorziening der boorden vau het 
jaagfiad langs den gekanulisoorden lloilandsche-IJsel; 
minste inschr. was P. van der Weerden, te Uselstein, 
voor ƒ1760. 

Hromstrr, 25 Juni: het bouweu vau eene pastorie, 
onder beheer van den architect IJ. Kijvocts Gz.; minste 
inschr. was Bouwman, te Beemster, voor ƒ 20.500. 

•teksklrrum. 25 Juui: het Itouwen van een nieuwe 
school te Almeiiiim : ingekomen 8 bil|.. als: 
J. de Jong. te Almeuuiii. ƒ 6996 
J. l'.i-ihuiii.i, i Harlingen, Ö."i40 
P. J. Nijdam. » Tjiimiuarum, •• 8123 
J. II. Bos. i Twijzel, - 7723 
J. J. v. d. Ley, • Arum, i 7660 
E. Kool sn S. Smits, u Berlikum, •• 7652 
0, II. Brouwer, i Franeker, i 7031 
II. vau Keiiiipeiua. * MiuiierLsgu. • 7660 
gegund. 

/ w o l I r 25 Juin: het driejarig uiiderhoud der aau de 
gemeente toebehooreiide gebouwen bij het Katerveer en 
in het Nieuwe werk; ingekomen 7 bilj.. als: 

J. L. van Oscb. f 2991 
G. Schutter, • 29io 
B. Meibergen, i 2896 
.1. Grolleman, i 2611 
J. Willigbagen. i 2340 
A. vun Straten. 
ii. Kamphuis, 
gegund. 

I'raneker, 25 Juni: hot bouwen van een school, enz,, 
ouder helleer van den architect M. Hulstra; ingekomen 
16 bilj, als: 
J. IL Bis, te Twijzel. ƒ 27.723 
K. W. do Jong, Akkrum. •> 25,776 
W. D. v. d. Velde. i Drachten. - 25,416 
C. Schiere, . Bournbergmn. •< 24,985 
F. Bruinsma. i Achluui. i 24,483 
J. K. Kalt, - Urelerp. i 23.764 
G. Brugsma en J. Nijdam, i Franeker. » 23,747 
P. Kuurstra en P. du Bois. - idem i 23,732 
R. Jonkers, « Oosteihltens. . 23,466 
II. G. Brouwer. • Sliens • 23.400 
P. Reisma, • Menaldum. • 22,400 
W. Anneina, i Franeker, « 22,116 
A. v. d. Meer, i Drogeham. i 21,780 
l i . II. Brouwer, » Franeker. » 31,736 
B. v. d. Valk. i Kubaard. • 21.650 
S. A. Bergsma. i Franeker. • 19,839 
gegund. 
Raming i 23,500 

Nneek, 25 Juin: bet maken vau een vaste brug over 
do stadsgracht bij hot gymnasium; ingek. s bilj.. als: 
Smion. ' te Makkum. ƒ 16.200 
Gebr. A. eu Ü. Jouwstra, • Baard. • 15.490 
M. P. Bleoksma. • Deersutii. « 14,875 
J. de Graaf. i Sneek. - 14,541 
R. Jonkers, * Oosterlittens, i 14.140 
G. D. do Boer, - lippenhuizen. - 13,»!X> 
K. J. v. d. Schaar. . Terhome. i 13.480 
J. T. Dijkstra. i Tjiuii. i 18,479 
uiet gegund. 

Dardrerht. 27 Juui: het ophoogen van een terrein 
in deu Üiosbosch voor do te maken hoogdruk waterleiding: 
ingek. 8 hilj., als: 
T. de Groot, te Sliedrecht, ƒ .'16,789 
J. A. van Haaften. i idem • 35,880 
B. Vnordendag. • Dordrecht i 35,400 
('. Hoogondooni. » Giesendam, • 32,900 
T. Klein, • Sliedrecht, • 27,990 
II. C. Hakkers. - Werkendam. i 27,900 
P. A. Bos • Gorinchem, « 27,850 
D. Volker. - Dordrecht, t 23,800 
gegund. 
Itamiug i 32.406 

Amsterdam , 27 Juni : hot bouwen van een woon- en 
winkelhuis m do Staalstruul voor S. J. Jager, onder be
heer van den architect 1.1. Bijvoets Gz.; minste inschrijver 
was II. ('. Durlas, te Ain>terdam, voor / 17,421. 

'•-Hage, 27 Juni: het aanleggen van eeu riool iu de 
Waterlimsti-iiat • minste inschr. was t». J. van dor Horst, 
te 's-Hago. roor ƒ2258. 

Amsterdam, 27 Juni: hot aiuoveeivn vau oen perceel 
en bet daarterplaatse bouwen van eene volksgaarkeuken, 
•net woning en verdere werken, op de Witteiiburgergracht. 
aldaar, under beheer van den ingen.-architect A. L. van 
Gendt: ingekomen 12 bilj.. ais: 
J. vau Voorthuijsoii. to Amsterdam. ƒ 27,535 
J. P. < 'ornelLsse. » idem i 24,848 
A. Aaiden, • idem « 24,593 
.1. Verweet • Oterleek. i 24.450 
J. Blocker en F. Rijke. « Amsterdam, » 23,187 
II. J. Meekers, » idem • 23,118 
B. van Buuren. •> idem i 22,965 
W. V.iskmil. » idem i 22.48U 
Grofeiiholl ou Haak, • idem i 22.300 
H. Rietsnijder eu Zu.. i idem •• 21.550 
J. II. Koiikolor en Co., • idem * 20.948 
K. R. Kuipers. • Nieuwer-A instel. » 20,690 
gegund aau II Rietsuijder eu Zn.. 

kam pen . 27 Juni: lu. het maken van trottoirs ; minste 
inschr. was |). /wauo|sil. voor ƒ1323; gegund. 

2o. bet verrichten van verf-, timmer-, metsel- en stuka
doorwerken, .i.m verschillende i-igendouiuieii det gemeente, 
in 11 jjerc; gegund aan verschillende inschrijvers, te 
zamen voor / 3665.50. 

So. het witten ou schoonmaken van de schoolgoliouwcii. 
in 14 perc; gegund aan verschillende inschrijvers, te 
zamen voor ƒ1132. 

Ps l skreek , 27 Juui: lo. het stichten der gehouwen 
voor het stoomwerktuig van het waterschap Polsbroek : 
ingekomen 8 biljetten, als: 
G. de Goederen, to [inschoten, ƒ 44,270. 
J. v. d. Vlugt, * Dordrecht, i 37.430. 
C. v. d. Wiel, i Dubbeldam, • 36.799. 
C. v. d. Berg. » Boskoop, i 36.000. 
J. en W. de Jong. - Gouda, l 36,342. 
J. van Rooij, * "s-llage, » 35,000. 
A. I annajail, * Kralingen. i .14.567.89 
l ' v. d. Meiden, • Hardinksveld, • 33.000. 

2o. bet stoomwerktuig: ingek. 5 bilj.. als: 
Walker, Stronck en Vau Dolden, te Rotterdam, ƒ 40,r.lH> 
Société Anoiiyiuo des Forges, te Gillv. •> 89,000 
Société Anonyme «Les Ateliers de Brabant." 

lo Brussel, t 34,500 
IL Bollinckx. te (,'ureghoui bij Brussel, i NypnO 
Sllly Cnhiifeld. te Arnhem, - 29.950 

Winterswijk. 27 Juni: do verbuuwiug vau bel woon
huis van W. Paschen, onder beheer van den architect 11. 
Tol ; ingek. 4 bilj.. als: 

G. W. Toebi*. te Winterswijk. ƒ 7780 
A. Nuijs, > idem • 6226 
B. Lichtenberg, i idem t 6071 
0. ter Haar. • idem i 5890 
gegund. 

K l u n d e r t , 27 Juni: het makeu van een gebouw en 
eeu stoom werktuig ten dienste van de Drie Poldots. bij 
de Roodo Vaart, onder Klundert en Zevenbergen: 

a. gebouw ingek. 10 bil., abt: 
J. D. Scbalckamp. te Klundert ƒ 16535 
C. Raat* Az., i Steenbergen. • 15.7511 
G. J. v. d. Made. i Dordrecht. i 15.749 
H. Hoppenbniuwers. - Steenbergen, » 15.700 
J. Flonron. » idem • 15.620 
A. Korteweg. • Zevenborgen. » i:t,58U 
J. v. d. Vlugt, • Dordrecht, i 18.510 
J. van Tetering. « Zevenbergen. » 12,895 
A. D. Lucas. * idem * 12.843 
W. I.ammers, i Striieii, » 11.838 

A. stoomwerktuigen ingekomen 12 hilj.. als: 
llannoverisehe Maschinenbau Actien-Gesell-

scbaft. te Linden (Hannover), ƒ 16,068.60 
Société Anonvnie des Forges etc.. te Gillv,'» 15,000. 
Gebriider Docker on Co., te Canstatt ' » 15.000. 
Société Anonvme nies Ateliers du Brabant". 

te Brussel,* • 13,570. 
H. Bollinckx, te Curegbem bu Brussel, i 13,500. 
Huijgens ou Van Gelder, te Amsterdam, i 13.400. 
Sej.ii on Co.. te Enschedé, i 11,999.99 * ,„ 
Walker. Stronck en Van Dolden, te 

Rotterdam, • 11,165. 
Josoiih Heinricbs, te Hudemnnt, Vervie-rs, ' 11,100. 
L II. Bogeinami. te Helmond. i 10999. 
Muatschuppii •De Atlas", te Amsterdam, i 10,500. 
Cosijn en Cu., le Gouda, i 10,200. 

Utrrrlit. 28 Juni: hel maken van eeu vvachtersvvuuiiig 
inet stalgebouwtje. ten behoeve van den overweg iu den 
verlegden Rijksweg van Tilburg naar 's-fiosoh, II.IGIj 
Tilburg: ingek. 7 bilj., als: 
L. Franken. te Tilburg. f 3283. 
Oebr. Pullis, » idem ;t2s-\H2 
L. de Rooij, i 's-Hago, » 3275. 
II. Dusee. •> Tilburg. • 3268. 
C. de Roy. idem • 324H. 
J. C. van Pelt. > idem • 3247 
C Verrijt. i idem i 1810. 

Lanneker. 28 .linn ; het buuwen eener onderwijzeis-
woning bij de openbare school iu de buurtschap Drieve 
Ingekomen l l bilj., als: 

W. van Leeuwen, /'3147 
.1. Schrans, "•• 2H».I 
L P. Groothuis, • 2690 
II. Lammeriiik. • 2650 
o. W. Wegweer, - 2643 
VV. Reijgers, • 'J587 
P. Fijlstra Jz.. i 2496 
J. Punt i 2495 
K. Spiele, i 2484 
H. A. Fleego, 2394 
J. H. Varwik. i 2040 
iu Is'iuad gehouden. 

.VIJmegen, 2» Juni: hot metselen vau zes grafkelder-, 
Z'"> enkele als dubbele; ingekomen 8 h|||., als: 
I Biiskens. te Nijmegen. ƒ 1049 
W. Kropman, * idem » 873 
A. II. Verhey. • idem i 84-3 
Th. Wijnschenk. • idem » 882 
F. Lieforing. • idem » 789 
II. W. v. ,|. Waarden. - idem » 7«1 
A. Tb. Opzoomer. idem » 76» 
11. P. van Heek, • l'bbergon. • 758 
gegund. 

Amsterdam. 28 Juni: het Imuwen vau 2 villa's op een 
terrein aan do Noordzee, te Zaïulvistrt. onder beheer van 
den architect J. ('. vau Wijk : ingek. 9 bilj.. als: 
A. Biemond Jr., te Hillogom. /' 35,117 
II. v. d. Woerden. i Amsterdam, f 88,110 
D. Zuiderhoek, • idem » 34.230 
A. EL Rutgers en Co,, » 's-Hage. i 33.977 
C. J. vau Tusschenhi-nek. * Rotterdam. « 30.600 
II. II. Hoekstra. • Leeuwarden, i 18,900 
J. Pli. Stroubach. • Uitgeest, • 28.000 
II. de Groot, Knollendam. - 27,995 
J. C. Meijers, « Rotterdam. » 27.000 

'••Hage. 29 Juui : lu. de opruiming van het wrak van 
een vaartuig, iu de Nieuwe-Maas. Itoven de Groeneplaal: 
ingek. 2 bilj.. als: 
C. A. Kalkman, " te Kraliugscbevoer, ƒ 4500 
J. van Gelder, * Goedereede, » 1135 

2o. het makeu vau 4 dwarskrihbeii langs den linkei-ocvcr 
van de Lek. onder de gemeente Streefkerk, tusschen de 
kilometerraaien 111 en 112; ingek. 6 bilj,. als: 
J. do Jong Az. Jr.. te Ammerstol. ƒ 16,780 
J. A. van der Str.iaton. t Bergambacht. » 16.396 
A L. van Wijngaarden IJz.. • Sliedrecht, » I5.8H0 
A. G. lluvskcs. » Hedel. • 14.940 
II. van Wijngaarden, » Viauen. » 14,937 
P. C. do Jongh, • Ameide, » 14.443 

3o, het maken van don onderbouw eener dooiiaufhrug 
over don Baard wij kuchen overlaat en eenige verdere wer
ken, teu beliueve vau den spoorweg Zwaluwe—"s-Bosch : 
ingekomen 13 hilj.. abt: 
E. S. Reymer. te Rotterdam. ' 450.000 
J. Bosbouwers, le Stratum on 

F. Boshouwers, » Utrecht ƒ 429.000 
W. J. Vormaes. • Rotterdam, - 428,700 
P. Langoveld l'z.. > Hardinksveld. » 419,900 
F. K, OziugJ. i Amsterdam. i 419.000 
M. Verhoeren. • rVmssnnage, • 410,600 
A. L. van Wijngaarden IJ/.. .. Sliedrecht, •> 409,500 
J. Smit VII. i Werkendam, » 399,000 
J. V.-Mm.in Jz., i Drunen. » 393.500 
W. F. Weijers. i Tilburg. - 392.293 
N . van Haaien. - L'trecht, i 387.700 
A. S. Sehaafsma, » Harlingen, » 366,568 
J. A. van der Eerden Wz,. . Iktkstel, • 362,700 

4o. bet maken van werkeu tot uitbreiding vau het 
sta tiou t ielderuialsen, ten behoeve vau deu spoorweg 
Dordrecht -Kist; ingek. 5 bilj., als: 
W. F. Weijers. te Tilburg, / 309.893 
G. Dekker. - IkirdrechL » 298.800 
A. S. Sehaafsma, i Harlingen. - 254.700 
J. A. van der Kolden Wz.. .. Bokstel. - 248,400 
J. Roskam, • Sliedniht. • 236,500 

siiflditoru 29 Juni: het verbouwen van het vroegere 
logement De Arend: gegund aan II. Wegoritf. te Apel
doorn, mor ƒ7777.77. 

HardrrM Ijk 29 Juni: de verbouwing van een woon
huis, ten dienste van A. Wiliomsoii, aldaar, onder beheer 
van deu architect .1, II. Makkiuk: ingekomen 7 bilj., als: 
II. v. d. Weijer. te Harderwijk. / 2108. 
C. de Wol ll. * idem • 2079. 
J. W. Bloemendal. i idem o 1983. 
D. von Munching, » idem i 1939. 
W. van Dijk, i idem * 1899.99 
J. D. Haaijou. i idem i 1698. 
gegund. 
Raming ƒ 1900, 

Deventer, 30 Juni: lo. het maken van een basculebrug 
by het station tjieiv. l i en 2o. een ophaalbrug aau do 
Bargpoort i pare. 2): 

pore. 1 pere. 2 massa 
C Petetri en Zn., te 

Deventer, ƒ 20.489 f 14.549 /' 14,088 
W. J. Kolkort. idem. 22,140 ' 11.940 34.050 
II. Dalhuison. te Kampen. 17.183 8.166 25.3(H) 
Ramiug 18.700 9,000 27,700 

Arnhem. I Ju l i : het verlengen vau den linker voordimi 
van bot Ryksveer over de Waal le Zalt-Bommel; minst,' 
inschr. was J. de Haan. te Arnhem, voor ƒ 1786. 

's-Basrh. 1 Jul i : lo. het slechten van do vestingwer
ken van en met bastion Oliemolen tot de brug over do 
gracht of de rivier do Dommel, gelegen iu den toegangsweg 
naur het station van den Staatsspoorweg: ingekomen 7 
bilj., als: 
J, van llerpt, te Eist, ,''3825 
L Brouwer, » Gouda, i 3146 
J. van Lith, • Empel, - 2969 
II. Gloudomuus, t Beriikuui, i 2940 
11. J. van Krp, « 's-Bosch, i 2800 
C. Verheul, i Hardinksveld, >. 2800 
A. van Balsvoort, • Nuland, i 2629 

2o. het maken eener afsluiting van een duiker in den 
liukerdijk dor Zuid-Willemsvaart: mgek. 2 hilj.. als: 
A. W. v. .1. Bruggen. te s-Bosch, f 1194 
A. .1. D. Homisen, idem * U89 

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

s G r a v e n h a g e . Omtrent don aanleg van een 
stoomtramweg van het station van den Hollandschen 
IJzeren spoorweg van hier naar Scheveningen kan wor
den medegedeeld, dut hij dienen moet tot vervoer 
van personen en goederen. Bij dfl keuze van de 
richting is de uitbreiding der gemeente in het oog 
gehouden, en te Scheveningen gelet op de eischen 
van den handel en het natuurlijk verlangen der 
talrijke liezookers om gebracht te worden tot aan 
lie: strand. Om .un dit verlangen Op de meest 
volledige wijze tegemoet Ie komen, is het eindstation 
ontworpen aan de zeezijde van het dorp en zullen 
buitendien van daar sporen als seizoentramweg wor
den doorgetrokken langs den bes taanden strandstraat-
weg, voorloopig tot uau het zeeternis van het groote 
badhuis. Deze seizoen tramweg zal slechts gedurende 
het badseizoen kunnen gebruikt worden. 

In grove trekken is de richting van den stoom 
tramweg de volgend,.. |Jjj begint uau bet Hollandsche 
Spoorstation alhier , doorsnijdt Noord- en Zusterpol-
der, totdat hij de Luusduinsehevuart en weg snijdt. 
De weg blijft ongeveer evenwijdig aan de gasfabriek, 
loopt venier lungs do Ikvklaun lot nabij don vuur
toren te Scheveningen evenwijdig aan het strand, 
blijft ten westen van de gedenknaald en eindigt vóór 
'/.eer Hst. 

Eene omlegging vau de Loosduinschevuart biedt 
de gelegenheid aan om te maken eene losplaats, eens
deels voor bel laden vun jiroducten, tlie naar het 
Westland per trainsjioor moeten vervoerd worden en 
anderdeels tol hel uit de waggons laden van ruwe 
producten. bestemd voor hel Westland. Voor liet 
opnemen en uitlaten van jiassagiers zal gelegenheid 
worden gegeven uun het station Hollandsche Spoor, 
den l-oosduinselieweg, de Lauii-van-Moenlervoort, 
bij Zeerust en voor den seizoen tram weg aan het 
eindpunt bij het stedelijk Badhuis. Te Schevenin
gen zal iu de nabijheid vau deu vuurtoren eene los-
eii-luud|iluats voor de producten der Sc heven ingsclie 
industrie wur.len aangelegd. 

Amsterdam. De Maatschajijiij tot Nut van 
't Algemeen zal hare algemeene vergadering dit jaar 
houden op 0 Augustus in het Park alhier, onder 
vuorzitterscbup van den heer Kist . Behalve de gewone 
werkzaamheden zijn er verschillende voorstellen te 
behandelen. Het hoofdbestuur vraagt de machtiging 
om in het volgende jaar een voorstel te doen tot 
krachtige ondersteuning van het voorbereidend on
derwijs; het stelt vuor, aan drie departementen ieder 
ƒ 3000 toe te staan tot het stichten eener verza
meling van leermiddelen voor het kunst-industrieel 
onderwijs; om opnieuw door subsidien en door eeu 
cursus tot opleiding het onderwijs in huisarbeid te 
bevorderen; om de oprichting van een algemeen 
Nederlandsch pensioenfonds voor werklieden te be-
vorderen door het benoemen van een commissaris en 
het geven van een bijdrage in de administratiekosten; 
en eindebjk om een subsidie van ƒ 6500 te verleenen 
aan de uitgevers van een maandblad iu den geest 
van the British Workman, van welk blad dan ieder 
lid der Maatschappij een nommer zal ontvangen. 
Door het Departement Amstenlam is voorgesteld om 
weder ƒ 1000 beschikbaar te stellen voor de model
school van het ambachlsonderwijs te Amsterdam; 
door het departement Gouda om te hejialen, dat de 
algemeene inerttaris geen andere gesalarieerde be
trekkingen mag vervullen, en door de departementen 
Nieuw-Lekkeiland , Alblasserdam en Krimpen om eene 
commissie te benoemen, teneinde te onderzoeken of 
hel mogelijk eu wenschelijk is regelen te stellen, om 
meenlere contixile te kunnen uitoefenen op de dooi
de dcjiartementen opgerichte spaarbanken. 

Zwolle. De hierterstede gevestigde afdeeling van 
de Vereeniging ter bevordering van Fabrieks- en Hand
werk snij verheid heelt, op voorstel van het Bestuur, 
besloten tot het oprichten eener practische ambachts
school, waarop aan leerlingen van 12 tot IS jaren 
gratis onderwijs zal wonlen gegeven, aanvankelijk 
in het bewerken van houtsoorten , eu zulks in verband 
met het onderwijs op de alhier bestaande industrie-
en burgeravond- en lekenscholen. 

Bij bet Gemeentebestuur zal worden aangevraagd 
eene subsidie en een lokaal , om zoo mogelijk de 
ambachtsschool met 1 Januari e. k. te openen. 

Leeuwarden. Oji de voordracht tot benoeming 
van een hoofdopzichter bij de gemeentewerken zijn 
geplaatst de heeren A . T. van Wijngaarden Jz., aldaar 
en ( i . J . ten Haghuis, te Arnhem. 

Leiden, Naur aanleiding vau het voorstel van 
het Gemeentebestuur, om f 105,000 beschikbaar te 
stellen voor de uitbreiding der gasfabriek, heeft een 
der leden van den Kaad voorgesteld: 

l o . een onderzoek te doen instellen naar den toe
stand der gasfabriek, hare inrichting, de wijze van 
gasbereiding, en alwat tot de werking en de ex
ploitatie der fabriek behoort, door eene commissie 
van drie personen, door den Raad aan te wijzen, en 
aan die commissie op te dragen een verslag van haar 
onderzoek aan den Raad in te leveren; 

So. voormelde commissie uit te noodigen, indien 
haar blijkt dat de gasfabriek iu aan onvoldoet den 
toestand verkeert, den Raad te dienen van advies 
omtrent de maatregelen, die genomen moeten worden 
om op de de minst kostbare wij/e de fabriek in zoo-
danigen staat te brengen, dat zij in de behoefte aan 
goed gaslicht binnen Leiden kan vooralen; 

'.lo. de Commissie vnu Financiën uit te noodigen 
het denkbeeld, om het lie heer der gasfabriek geheel 
van de gemeenteadministratie af te scheiden, tot 
rijpheid te brengen en het resultaat van hare over
wegingen aan den Rand mede te deelen. 

— E r bestaat uitzicht, dat ook de beide Katwijken 
van duinwater zullen worden vuorzieu. Naar aan
leiding van het verzoek van eenige ingezetenen aldaar, 
heeft de Leidsche Duinwaterinaatschappij zich reeds 

| met hel plan tot aansluiting beziggehouden. De 
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kosten voor het leggen vun een huis mini Katwijk-
Ifuitcii moeien pl. in, / ' 6 0 0 0 bedragen. 

Deventer. In zakede koninklijke Nederlands*'be 
Locaalspoorvvegmontschuppij kan wonlen medegi-deeld, 
• lat h.i.n verzoek bij deu I lemeenternad een goed 
onthaal is te beurt gevallen De Commissie , uit den 
Itaad benoemd i om in de/e preadvies te geven, stel
de voor lo om de subsidie met f 50,000 te verhoo
gen eu *2o om daarenlioveii voor nog ruim /' 100,000 
a a u aandeelen te nemen. In dien geest werd dan 
ook door den Raad een besluit genomen, waardoor 
de subsidie wonlt gebracht op ƒ 3 5 0 , 0 0 0 . terwijl 
de gemeente voor nog / 110,000 i» aandeelen neemt. 

Eindhoven. Ann de heeren F. Sch wiep e. s., 
te Amsterdam, is door den Rand vergunning ver
leend tot het leggen eu exploiteeren van een stoom
tramweg voor de lijn van hier naar Helmond. Ook 
de Raad van Tongeli e heeft voor het aanleggen van 
die lijn vergunning verleend, vooi zooveel zij over 
het gebied van die gemeente loopt. 

Hoogeveen. Tot opzichter over de werken der 
Drentacbe Kanaalmaatschappij, standplaats Hoogeveen, 
is op eene jaarwedde van f 800 benoemd de heer 
O. Withaar , te Zwartsluis. 

V e r m o m . 

Papieren schotels. In de grootste lestauranti 
en koffiehuizen te Herlijn worden thans de verver-
schiiigcn gediend op schotels vnn papier-maché. Deze 
borden hebben uiterlijk veel van aardewerk en zijn 
voorzien van nette iu relict' geperste randen. Zoo
wel bezoekers als eigenaars en bedienden zijn met 
d e n borden zeer ingenomen. De eersten zijn nu 
verlost van het oor venloo vend geraas en gerammel 
dooi het opstapelen eu verplaatsen van borden, door 
haastige kelluers behandeld. He eigenaars nebben 
niet toe te zien op dit lichte, uiterstgcedkoopeh u is-
raad, dat de bezoekeis desverkie/ende kunnen mede
namen, zelfs met de daarbij verstrekte papieren ser
vetjes. De bedienden, eindelijk, kunnen deze borden 
vlugger hnnteeren en loopen geen gevaar om hun 
loon te zien verminderen met de vergoeding voor 
gebroken berden en aardewerk in bet algemeen. Wel
licht zal nu nog een goedkoop email worden uitge
vonden, .l . ii niet dooi vet of heete vochten wordt 
aangedaan , loodst ook loepen, aaneen enz., in voor
werpen van deze papierstof gemaakt kunnen wonlen 
vooi gediend. 

Academie van beeldende Kunsten 
en technische Wetenschappen, 

l«- l t o l t e n l i i m . 

Aan de Academie wordt gevraagd een DIREC
T E U R , bevoegd tot het geven vaa Middelbaar On
derwijs. 

Schriftelijke informatien omtrent deze betrekking, 
waaraan eene jaarwedde van ƒ 2 0 0 0 is verbonden, 
zijn te verkrijgen bij den Voorzitter van de Com
missie voor het Onderwijs, den Heer J . HUDIO, 
Leovehaven 40. 

Sollicitaties in te zenden vóór 0 Juli aanstaande 
aan het gebouw der Academie, aan de Coolvest. 

G E V R A A G D voor eenige maanden een 

TEEKENAAR, 
ervaren in aanleg van Tramwegen. Adres met 
opgave van verlangd salaris en bij wien inlbnnatien 
te bekomen zijn, onder letteis A B aan het Bureau 
van dit blad. 

Correspondentie. 
Iu antwoord op de vraag, aan de Redactie gedaan 

door middel vun een briefkaart met bet postmerk 
Groningen en onderteekend: Uw btttendige lezer, 
is dienende, dat het programma dei door de Vereeni
ging »Architectura el Arnicitia" uitgeschreven prijs
vraag niet werd medegedeeld, omdat alleen de leden 
daarnaar kunnen mededingen. Na bekomen inlich
ting kan daaraan worden toegevoegd, dut de Vereeni
ging , behalve de gewone leden, die te Amsterdam 
woonachtig zi ju, ook buitenleden beeft, die tegen 
betuliug van ƒ 7 . 5 0 per jaar het recht hebben, aan 
de serie van Ö a 0 prijsvragen, die jaarlijks worden 
uitgeschreven, deel te namen, en die alle gedrukte 
-tukken , van de \ erectiigiug uitgaande, ontvangen. 

Men kan zich als buitenlid aanmelden by deu 
Secretaris der Vereeniging, den heer E . Hamen, Raad-
buis, kamer 9 4 , te Amsterdam, die tevens bereid 
is , hun , die zulks verlangen, een exemplaar van 
het reglement te zenden. 

Ken der bekroonde ontwerpen van bet Gebouw 
voor de Maatschappij vooi den W e i kenden Stand zou 
gaarne vernemen, wat de reden is, dat de beloooin-
gen , aan de overwinnaars toegekend, nog niet zijn 
uitgedeeld, hoewel reeds in het begin vun Apri l hel 
rapport der jury Openbaar is gemankt. 

Advertentiën. 
Aanbesteding bij Inschrijving, 

van het maken eener Schilderijenzaal 
bij het Museum te Dordrecht, met 
de leverantie van de daartoe benoo 
digde materialen. 

Het Bestek is tegen betaling van / 0.50 per 
exemplaar op franco aanvrage, verkrijgbaar ter Se
cretarie van de gemeente Dordrecht, en ligt tevens 
met de teekening ter inzage aan het Bureau der 
Gemeentewerken aldaar, alwaar de noodige inlich
tingen te bekomen zijn. 

De billetten iu te leveren ter Secretarie voornoemd, 
vóór Maandag den I K Juti 1 8 8 1 , des middags 
12 uur. 

Aanwijzing in loco op Zaturdag iti Juti te vo
ren, des namiddags 2 uur. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
I Vooi- rekening van den .Staat.) 

0 | J Dinsdag den 12"" Juli 1881, des na
middags ton S ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij lot Exploitatie vau Staatsspoorwegen 
bij «V Moreels* Laan te Utrecht. van • 

Bestek K 

De levering van eikenhouten dwars-
liggen en van eikenbout voor wis
sels en kruisingen ten behoeve van 
den spoorweg Zwaluwe Essohen 

De besteding gesrhie.lt hij enkele inschrijving, 
volgens | 12 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van ilcn 28-"» Juni 1881 ter le
zing aan het Centraalbureau hij .Ie Moreels* Laan 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (aid. Weg m Werken) te bekomen tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau (afdeeling Weg en Werken). 

Utrecht, den 2 7 , t p n Juni 1881. 

G ^ A I Ï T F e n T E M Z Z O M O Z A I E K l A T M A l ï a m 

Wordl op de benoodigde plaatsen zelf daargcsteld cu gelegen door 

J O H . O D O R I C O , Frankfort a M 
fabrikant van Romeinsche en Venetiaansche Glas M o z a ï e k . 

VertsgOTwoordeer ï « r Hol land: T H E O D . P E R D . B I E R H O R S T HAARLEM, 

A A . \ B E S I E D I M i 
De COMMISSIE voor de Gemeen te-Gasfabriek en 

Waterleiding te Nijmegen, /a l op Donderdag den 
14 Juli 1881, des namiddags om .'t uur, ten Raad-
huize aldaar 

AANBESTEDEN: 
De levering van 4700000 kilo's Duit

sche gaskolen. 
De voorwaarden zijn tegen betaling van Ü5 Cents 

per exemplaar verkrijgbaar aan de gasfabriek en np 
de gemeente-.eiretarje. 

Een TEEKENAAR-OPZICHTER 
verlangt tegen den 1 September a. s. als zoodanig 
geplaatst te vierden, zoo mogelijk voor vast. 

Brieven franco letter 1» aan het Advertentiebureau 
van J . M E E L I S S E N & Z O O N , Korte Boten, 
de>t Haag. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat.) 

Up Dinsdag den 1 2 J « ' ' Ju l i 1 8 8 1 , des namid
dags ten 2 are, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij 
de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek H . 
De levering van omwendbare punt-

stukken en kruisstukken van gego
ten staal en van contra-rails met toe 
behooren, ten behoeve van den spoor
weg Zwaluwe -Esschen, in twee per
ceelen 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens Art . 18 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 28"<» Juni 1881 lei-
lezing aan het Ceniraalburcaii hij de Moreelse Laan 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (aM. Weg en Werken) te bekomen tegen 
betaling van ƒ 0 , 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven op het Ceotieeiburesa 
voornoemd. 

Utreeht, den 2 7 " " Juni 1881. 

Maatschappij tot Kxploitatie vau 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Vooi- rekening van den .Staat) 

Op Dinsdag den 12d"> Juli 1881 , des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der .Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek J 
De levering van stalen spoorstaven, 

stalen lasch- en eindplaten en Ijzê  
ren haak- en schroefbouten, ten be
hoeve van den spoorweg Zwaluwe 
Esschen, in twee perceelen. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens Ar t . 2 2 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 2 4 " « " Juni 1 8 8 1 ter le
zing aan het (Vntraalbiireaii hij de Moreelse Laan 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraalbu
reau (nlii. Weg en Werken) te bekomen tegen be
taling van ' O 5 0 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau voornoemd. 

Utrecht, den 8 8 » " Juui 1 8 8 1 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

Natuurt Asphalt van: 

A M S T E R D A M I ^ V e n t V I L , ) E ™ S 

' , i , ! ' ' 1 ÏW*y- ' Z W I T S E R L A N D 

GecompriiiKerde tsphallvv egen en tlilo Dorschvloeren. 
Werken in Aspliall-Mastiek voor Trolloirs. Skaling-Hinks. Mnnhloeren, kelileis. 
Koir- en kegelbanen. Winkel- en Magizjjiivloeren. Hansen. Veranda's, Itru^- eu 

Dakbedekkingen, Helnn-hiiideeriiiOT, Mallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Voclilweraitl. Ondoordringbaar, Grraaswemid. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

V.»r inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen euz. gelieve — - • Bedekkingen enz. gelieve men rich te adiessssi 
aan hel hantoor der labrtek, Beltweg d, Amsterdam, of luj den ||eor II. Q. K N 0 O P 8 (' 0 » 
straat F . t>2. te Arnhem. /),, Directeur 

O n Ie i 1 hu ii r m i d d e l 
T E U K S 

K E T E L S T E E N 
v a n M r w . . J O I I IV Jfc W I L L . 

wonll met het besie smves gebruikt voor S t o o m 
k e t e l s , uiet zoel- en zoutwater gevoed. Bussen 
inhoud 15 Liters i i ƒ 3 . 7 5 , worden met prospectus 
toegezonden op franco aanvraag II. W . D U S A l ' L T . 
Viadui't Passage A, Rotterdam. 

W. P A T O N WALSH. 
Heek 

I PARKETVLOEREN, 
3 V I L L E R O f a B O C H , M E T T L A C H 
3 B O C H F r e r e t . M A U 8 E U G E 
P M I N T O N , H O L L I N S & C " „ S T O K E 
^ bij de VcrtfLrcuwooidhxer. en Dcpótlioiider.: 
/ D E L I H T A O ' . , Haringvliet 7, llotterdu» 

S C H O O L B A N K E N , 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd tloor het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l l m v • h i i m i i n . prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. H gr \ * 

Moziiik Tegels voor Vloeren 
tu 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 l i A N D A ' S , enz., alsmede I t E k l . E E D I N l i 
van M I - 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 i p v a n M&w & c. 

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. J. OOR, 

Firma ANT. DK WIL,D, 
Schee/jmakershaven .V". 02 en Jufferslraal iV". "ITJ. 

R O T T E R D A M . 

-A-liye meen Depot 
ora 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SAMI \ . TE lÈfliMLS FKWkltlJh 
Z I L V E R E N M K I I A I I . I . K 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn te bevragen luj 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76Rotterdam, shmaroak 
m J Ü g l ' S ^ Vemihilletide soorten iran goedkuope 
T E G E L S en T R O T T O I R S T E E N E N feenre 
Ssrreguemines), 

H.H. Bouwkundigen. 
D L ' U t l 4 V l ' V T u aav n /u i t snH . . 

SpeolAiitelt 
VAN 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Gtëmail leerd- i jzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz. 

WEEGWERKTUIGEN. 

PKRMA.VK.NTK EXPOSITIE VAX BRO
THS Ql'E VERSIERING voor S E R R E , B A L C O N , 
F A C A D E en P A R K E N te Utrecht. 

Rotshuis 
Oudwijkerlaiin. F . J . M R K H E R T . 

va 

U I I U I J L L U J H I U i l i u u u i i l i j i / L i l l t j 

voor liebt en zwaar loopend werk , alsook voor bet 
sincere,! van Stooincvlinders bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

It. IIOLSBOKR. le Arnhem. 
• M V N . 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 

p a n - I n n t r u i n e n t e n . 
I » J « . H i i o g H l i ' o n d e r n 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 m e e t - l n n t r u n i e n t e n . 
Voorts: I IAH0- Sfl T H E R M O M E T E R S , alle soort.',, 

van K I J K E R S , H K I E E I t A L A N S E N , enz. enz. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Evenaars van Zuilen- en Tafelhazalt-nriievei, 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BR01SSTEES, VUURVASTE STEENES, ENZ. 
Meuwehaoen N.zijde 5 5 , H o t t e r d a m . 

Uit de hand TE KOOP 
een 5 puardenkrachts staande M A C H I N E , van 
M A H S H A L & S O N S , tot lagen prijs; ie bevragen 
«n dagelijks iu werking te zien aan de Stoomgrul-
terij te Krommenie. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen , IAKXI- en Zink werken , Roller-

dam , lioiidschc Singel 98. Oeneraal-Agent voor 
Xederlaud eu Indie van de zoo gunstig liekende 

P() HTI. A ND-CE M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten vu,, den Uitslag der liep, oei ingen, genome» 
donr de Maatschappij van Bouwkunst le Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

G E N T (België) . 
Eenige Eubriek van hel Vasteland. waa, alle soor
ten C E M E N T T E O E L S vervaardigd worden 

M O X S T K R S ™ J I O X S T E R K A A R T E X zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N io soorten. 
Ite toezendingen a-orden gegarandeerd 

Agent mor Gelderland en Uirecht I, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

H. & J.1ÜYVËST 
F A B R I K A N T E N VAN" 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

LOUIS GOFFIN & 0\ 
A V E N U E ROGIER 28. 

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

van K K U E N U R O E V E N . 

Oedrukt by U . W . van der W i e l T u T ^ A r n h i n T 

Zestiende Jaargang. N*. 28. Zaterdag 9 Juli 1881. 

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 B 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 abouiieiiitnt beilruaiit vour lirt biuneuland ƒ1.05 per S niuautleu of 
«el bij voornitbetaliuif set gulden per jair. Afzoniltrlyke Dommen Uij voor-
tiitlji-t>-ihn„ 15 cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentie n vnu 1 -5 ngeli fl.— , daVarboren 20 nut umr slken regel 

plaatsruimte cu 10 cent vour ecu bewjjtnouimer. Advertentiën voor liet bui-
ti-nlanil cent per regel. 

N A T I O N A L S W E D S T R I J D 
O P I I K T 

GEBIED DER NIJVERHEID IET TENTOONSTELLING 
\ A N I N G E Z O N D E N V O O R W E R P E N 

T K 

L E E l ' W A K D E N . 

I. 
Indien men het eiLrenaardiy kiu-akter deaer ten

toonstelling napaat, dan moet men zich bij het 
doorbladeren van den catalogus allerwrst de vraag 
stellen, ut' het doel van de commissie, die dezen na* 
timialeii wedstrijd uitschreef, in alle oprichten U-reikt 
is,' Het antwoord daarop zul dan niet zeer bevredigend 
/.ijn. Wel is in elk vak ingezonden, maai- van 
ruime inpdtilinj.'in^ kan iiauwlijks sprake /.ijn. In 
vrij belangrijke vakken Iwpaalt zich de mededinging 
tot '2 a 3 inzenders, niet zelden tot slechts één. 
Bestond de U-u toonstelling dan ook uit enkel werk
stukken , zij aoo, wat omvang betreft. een povere 
figuur maken. De beste werk meesters zijn veelal 
buiten mededinging gebleven, /e zonden hoogstens 
iets tot opluistering. 

Hij het inzien van hel programma van werkstukken 
zou de vraag kunnen rijzen, of de ritachrijvera der 
prijsvragen niet voor een deel daaraan schuld hebben. 
De keuze der werkstukken moet toch niet altijd even 
gelakkig genoemd worden, roodat ze de ambitie van 
groote en kleine werkbazen niet iu hooge male kon 
prikkelen. Wij worden in die meening versterkt , 
waar we zien, dat de enkele ingezonden werkstukken 
met zorg ziju afgewerkt. 

De prijsvraag voor fabrikanten van tegels en terra-
entta-voorwei|ien i s , .uizes inziens, nog het volledigst 
beantwoord. 

Meu treft hier een ruime keuze van tegelwerk : 
proliel- en facade-. holle- en beschilderde steenen 
van allerlei vorm en gehalte aan. Een goede figuur 
maken de inzendingen geprofileerde steenen van de 
firma's t'ano}' en Co. te Venloo en Helder te Aalziim. 
vnn beschilderde yevelsteeiieu van Van Hulst tc Har
lingen. In .steenen- encemeiiHluklx'kleeding leverden 
de heeren Draaisma de Vries t eAchhu i i , IJsbrandsz 
en /non te Makkuin , Itnchmann en Van Leeuwen te 
Sloterdijk zeer deugdelijk werk. De heer Van Hulst 
Ie Harlingen zond een rijke en goed geslaagde ver* 
/auieliiifï modellen van geschilderd en verglaasd te
gelwerk, die zeer bezienswaaid is en waarvan som
mige stukken kunnen wedijveren met de beate foyenee-
prodneten van het oude Dehtach. Crenoers en Co. te 
llolswanl en Van Hijn te Wapeningen zonden zeer 
verdienstelijke monsters buizen. Kinke te Leeuwarden 
«reiie groote verscheideiihcid van cemenlwerken, dit? 
glad en goed afgewerkt zijn. 

Veel fraais werd ingezonden van ornementen iu 
terra-cotta door de heeren Van Hijn te Wageningen, 
Stoeller le Arnhem en [>oratnu te Leeuwarden. 

Iu lang niet alle inschrijvers tot den wedstrijd 
hebben het toegezegde gezonden, maar toch blijft 
op dit gebied nog voldoende keuze ter beoordeel ing. 

Minder is dit het geval op het gebied van het 
timmerwerk. Van de tl prijsvragen, hiervoor uitge-
schreven, waren slechts drie beantwoord, en dat nog 
voor de eerste door een mededinger en voor de tweede 
en derde elke met 2 mededingers. 

De eerste vraag: een compleete schoorsteenhetiiii-
mering van eikenhout, stijl Vlnaiiische Renaissance, 
i s , onzes inziens, echter zoo volledig en voortrell'elijk 
door de firma Jansen en Zonen te Amaterdam be
antwoord , dat het moeilijk voor een mededinger zou 
geweest zijn haar op dit terrein te overlrellcn. Weinige 
mutators in ons laud toch zijn instaat sulke kostbare 
werkstukken , op kans van verkoopen of om hunne 
reputatie op le houden, te leveren. 

Het geheel is een zeer rijke roiiibin.itie van eiken
hout, marmer en niajolika. De pilasters van den 
ondermantel zijn sober, doch smaakvol, met draperie-
fes; tons om bruin marmeren diamanten versierd. De 
boveniiiantel is ran een beJusterhek vooraten, terwijl 
de pyramidiialsgewijs gevormde boezem gevat is in 
een nis . op gebeeldhouwde kolommen staande, in 
welker midden een frontstuk met een kofMren buste ge
sierd. Dc voorwand van deu boezem is versierd met een 
fnyenee schoolsteen plaat. De rand van de baard n i l 
is in i*n marmeren lijstwerk gesloten, terwijl de 
binnen- en zijwanden der nis inet Schotsch tegelwerk 
van schoone teekening zijn belegd. De vooruitspringende 
vloerplaat is (eveneens van mosaïek-fayence, terwijl 
een koperen geciseleerde voetstang met dito zijsteunscls 
aan het geheel een trotseh en elegant uiterlijk geven. 

Nevens dit werkstuk is een gedeelte eikenhouten 
opgewerkt schutwerk gevoegd, dat mat de reeks 
van meubelen, in dezellile omgeving geplaatst en door 
denzellden Ihbrikiiut geleverd, met recht een dei-
grootste aantrekkiiigspunten dezer tentoonstelling ge
noemd wonlt en eene vau hengeren rang nog tot 
sieraad zou strekken. 

Van de overige werkstukjes valt weinig bijsonden 
te vermelden. Voor het vraagstuk: een kozijn mei 
naar binnen draaiende ramen , ziju twee werkstukken 
ingekomen, wier verdienste zich niet boven het mid
delmatige verheft. 

Van de ronde trap niet leuningen, door balusters 
Ondersteund, op ' / 3 der ware grootte, kwamen twee 
uizendingen, waarvan één luflelijke vermelding ver
dient èn wegens haar teekening èn wegens haar con
structie. Zij is van de hand van een li-jarigen 
jongeling, die slechts 2 jaren hij het timmervak is. 
Hij heet L . van Kampen en woont onder Hui/uin 
nabij Leeuwarden. 

De heer Van der Linde te Dordrecht zond nog 
een /eer doelmalig gebouwtje in , beslannde uil me
talen dak- en zijvvaildU'dekkingeii, gegalvaniseerd en 
geverfd, saauigesteld uit ijzeren platen met ombui
gingen in de breedte tot verbinding eu tegen viuler-
ojizuiging, met opstaande rechthoeken over de lengte, 
ter oiiderkap-overilekking; ijzeren platen met dezelfde 
ombuigingen in de breedte, doch over de lengte, 
inplants van rechthoeken, wrongen en daardoor met 
afgedekte vastspijkcring. hit metalen gebouw, aooals 
het met houten lambriseering tegen te sterke inwer
king van temjierattnnwisseliiigeii beschut i s , kan zeer 
goed dienen voor tijdelijke ziekenbarak , schoollokaal, 
ijsclubtenl en dergelijke meer. 

Op het gebied der glas-industrie was gevraagd 
etui collectie lijn glas en een collectie grof glas. 
Twee industrieclen van naam dongen hiervoor mede: 
de heeren llouvy te Dordrecht en Van Diesen .t 
KtTiebijn te Haarlem. Heiden leverden iu groote ver
scheidenheid veel schoons. 

In het ataenhouvreravak waren 1 vragen gesteld. 
Ze werden allen door den heer Van der Meiden 
te Leeuwarden beantwoord. De schoorsteenmantel 
van o..II (in met (iriotte d'Italie, stijl Louis X I V , 
is een fraai stuk werk, al komen ons de afmetingen 
vau de zijstukken wat te kolossaal voor, in verhouding 
lot dc afmetingen van het geheel. 

Hei gangfonteintje van Caiara-marnier is flink 
bewerkt; de gebeitelde letten op de plaat Escauaajn-
scbe steen correct cn smaakvol gehouwen, de pluat 
met onderac heidei ie freinslagen is aeherp en regel
matig getrokken. 

Koveiidien zond dezelfde lirma IIOLI twee m-hoor-
steenmantels i u , die door lijnheid van marmersoort 
en door esthetische bewerking allen lof verdienen 

Nog drie andere inzenders zonden slechts platen mei 
freinslagen en een plaat met op- en ingewerkte letters. 

In het smidsvak was de keus der prijsvraag-mm-
missie met betrekking tot den huizenbouw gevallen 
op een deurslot met 2 baakbanden voor een kerk
deur in Qothischen stijl uit de XVde eeuw. 

Twee mededingen waren opgekomen , die van beide 
werkstukken proeven leverden, in ons oog vau geen 
hooge waarde. 

OCTROOI W E T T E N . 

Ouder de punten vau beschrijving voor de 104de 
Algemeene Vergadering en het Congres der Neder
landsche Maalschappij ter bevordering van Nijverheid, 
op 1*2 Juli a. s. en volgende dagen te Haarlem Ie 
houden, komt ouder de te behandelen voorstellen 
o. ft. twn voor van liet Departement Utrecht, waai hij 
dit Departement de vraag stelt: »ln hoeverre de on
dervinding heeft geleerd , dat hel afschaffen der 
Octrooiwet in 18011 voorde Kederiandscbenijverheid 
voor- of nadeehg is geweest." Het wenscht, dat liet 
Hoofdbestuur worde uitgenoodigd, in den loop van 
het jaar het gevoelen der departementen daarover 
te vragen en die beantvtrording in de vergadering 
vau 188:2 le uverwegen. 

Zooals terecht in de toelichting daarbij wordt ge
zegd, is de verwachting, die men, na de afschaffing 
der Octrooiwet in ons land, koesterde, dat de vrij
zinnige beginselen, die Nederland daarbij huldigde, 
in andere landen navolging zouden vinden , beschaamd 
geworden. Juist bet tegendeel beeft plaats. Zwitser
land , dal met ons op gelijk standpunt staat, en 
nimmer een Octrooi wet heeft gehad, vraagt thans 
dringend om invoering daarvan en noemt ziju iso-
leerende verhouding tot andere landen, vooral ook 
met betrekking tot het vastgestelde protocol op het 
Internationaal Congres te Parijs (in dit blad van \ 
en 25 December 1880 en 1"> Januari 1881 mede
gedeeld) onhoudbaar. 

Met verwijzing naar de artikelen over »Octrooien 
en Octrooiwelteii", in dit blad vnn '25 September en 
13 November 1880, willen enj nog mededeelen. dat in 
Zwitserland door de afdeeling der internationale com
missie voor de bescherm ing van den industrieelen 
eigendom, door de besturen van technische genoot-
Behappen, door de Iiigenieui"s-eii-Arehitecten-veieeni-
g ing , door Je Handels-eii-liidustrie-vereeiiiging, door 
de Aiiiliachts-vereeuigiiigeii, door het Zilrichsche Oe-
nootschap vau Kooplieden en door de \fdet>ling Zit rich 
der Zvvïtsersche Industrie-vereeniging nu weder eeue 
petitie aau den Hondsraad is ingediend. !>.•/>• peiiiie 
komt in hoofdzaak neder op de volgende punten: 

l o . het behoeft niet meer iu twijlel te worden ge
trokken, dat het gemis eener bescherming van uitvin
dingen aan onze industrie niet alleen geen nut, muur 
integendeel schade heeft aangebracht, en zelfs de 
ontwikkeling van enkele 'akken van nijverheid heeft 
tegengewerkt. Het is derhalve noodzakelijk, door 
beschermende wetten het genie en talent der uitvin

ders te beloonen, om hen aau te moedigen, hun 
tijd eu kracht aan verbetering van onze industrie te 
•"•iden, eu daardoor tot bevordering daarvan bij te 
il ragen; 

2o. voor de eer van ons vaderland en den bloei 
van handel en nijverheid houden wij den geisoleenten 
toestand, dien wij temidden van andere Staten, 
welke aau de uitvinders bescherming verleenen, in
nemen, voor nadeelig; 

;to. zonder de invoering van eene eigen Octrooiwei 
zal i.e verdere deelneming aan het Internationaal 
Verdrag tot bescherming van Uitvindingen niet moge
lijk z i jn , en evenmin is he i , zonder die wet, ver-
eenigbaur om met. andere Staten speciale oiereenkoui-
sten op dit gebied te sluiten. 

Dezellile motieven gelden voor ons land. Ook wij 
verkeeren, temidden van octrooi-verleenende Staten, 
in dien geisoleeivnden toestand, staan, met betrek
king lol het Internationaal Verdrag van Harijs. op 
hetzellile standpunt als Zwitserland, en kunnen du-
de motieven, in bedoelde [letitie neergelegd, tol de 
onze maken. 

Ook Turkije, op hei Internationaal Congres ver
tegenwoordigd, was van eeue Octrooiwet verstoken. 
Men kan evenwel, door een besluit van den Sultan, 
nog eeue bescherming, in den vorm van een octrooi, 
voor belangrijke uitvindingen verkrijgen. Thans komt 
bet bericht toi ons, dat een difinitieve Octrooiwet voor 
dat l u id is tot standgel .rucht. Wij zullen later ver
moedelijk de grondslagen van die wol, in beknoplen 
zin, mededeelen. Genoeg, dut men zelfs in dat 
tering lijdend land, dat iu den laatsten tijd dreigde 
onder te gaan, voor den bloei van handel en nijver-
beid in eeue Octrooiwet heil zoekt. 

Nu al hetgeen reeds iu dit blad over octrooien i -
gezegd, hopen wij, dal de strijd daarvoor spoedig zal 
zijn volslreden. Wij vertrouwen, dat vele tegen
standers eener Octrooiwet in ons land nil deu on-
houdbaren toestand zullen inzien , en zij zullen moeten 
en willen erkennen, dat de door ons sedert 1801) 
gevolgde weg zoo spoedig mogelijk moet verlaten 
worden, en wij dien weg op moeten , die ons mei 
eiken Slaat in de nauwste verbinding brengt, waar
door de gedane uitvindingen en ontdekkingen in an
dere lauden mee' tot ons zullen komen eu daiu-

door als 't ware eene verbr lering met andere volken 
zal ontstaan. 

Ji. v. R. 

hl R I J N V A A R T V A N A M S T E R D A M . 

In de Tweede Kamer der Staten-Oeneraal werd 
veel gesproken over de wijze, waarop de handelsbe
langen van de hoofdstad het liest bevorderd konden 
worden en de discussien over het wetsontwerp be
treffende het kanaal van Amsterdam naar de Mer-
wede strekken ten bewijze, dat er verschil van ge
voelen bestaat omtrent de vraag, wat in netbelang 
van de Rijnvaart moet gedaan worden. In de zitting 
van '27 Juni 1.1. werd het voorstel der Itegeering 
aangenomen en het vreemde verschijnsel doet zich 
voor, dat Amsterdam, die naar veler meening de 
hoofdbolanghebbende is , zich uiet erkentelijk betoont 
voor de ongevraagde welwillendheid, maar integen
deel een anderen waterweg tracht te verkrijgen, 
waardoor hare belangen meer gebaat, worden. 

Naar onze meening heeft de hoofdstad volkomen 
gelijk om de tegemiietkoming, haar door den aanleg 
van een Merwede-kanaal voor Rijksrekening aange
boden, van de hand te wijzen. A l worden andere 
belangen door dit kanaal bevredigd, die vooreen 
degelijk Rijnvaartkanaal zijn over het hoofd gezien 
en de aanleg van bet Mer wede-kanaal zou het maken 
daarvan vertragen. Verschillende wakkere mannen 
hebben zich vereenigd eu hel volgende adres aan de 
Eerste Kamer der Staten-Geneninl opgesteld: 

»De ondergeteekenden, allen betrokken bij den 
handel van Amsterdam, verzoeken u met den meesten 
aandrang, om bet door de Tweede Kamer derSta-
ten-Generaal op "27 Juni L l . aangenomen wetsont
werp, betreffende het kanaal ran Amsterdam naar 
de Merwede, te verwerpen. 

»In zooverre bedoeld wetsontwerp enkel zou strek
ken om de handelslvelaiigen van Utrecht, de Vecht
streek en Oorincbera te bevorderen, wilden de onder-
ge teekenden natuurlijk vrede mei het ontwerp hebben , 
en gaarne aan uwe wijsheid de lieslissing willen 
overlaten der traag, of de voldoening van die behin
gen eene Staatsuitgave van tenminste 13 millioen 
gulden wettigt. 

aMaar iu zooverre dit ontwerp bedoelt aan de lie-
bnefteo vnn Amaterdam met betrekking tot de Rijn
vaart tegemoet te komen, de bandelskrachten iu 
amaterdam te ontwikkelen, en Amaterdam instaat 
le stellen de rechtmatige voordeelen te genieten van 
de ten koste van zoo groote offers verkregen han-
delsinricbtingeu in verband met bet Noord zeekanaal, 
moeten de ondergeteek enden ernstig verklaren, dat 
het wetsontwerp ten eeiiemale onvoldoende is. 

• In de voorstelling vun den Minister staat nu echter 
die laatste uitlegging en opvulling van het wetsont
werp — een voldoen aan de handcMielungeii van 
Anistei-dam — geheel op deu voorgrond. 

» W a a r dit de uitgesproken bedoeling is , kan het 
ontwerp slechts hei noodzakelijke gevolg hebben, 
het totstandkomen van een uit hel oogpunt der A m -
•terdaanache bandelsbeJangen goed Hijn vaart kanaal 
te vertragen en op te houden. 

".laren souden wellicht verloopen, eer de quaestie 
weder ter hand werd genomen, en intusschen, ook 
al inoLre dut tijdsverloop nog zoo kort zijn, zou A m -
sterdum in achteruitgang van handel er: scheepvaart 
de treurige gevolgen dragen van datgene , wat het 
wetsontwerp aanbiedt. een onv.ddotnd vaarwater, 
dal mi hel oogpunt MUI deu J I . H>I handel zelfs geen 
half werk kan genoemd worden eu dus in geeneu 
deele aan de verwachting en bei doel beunt woordt. 

"lie oi;.|eiireteekenden verzoeken i i derhalve, dit 
wetsontwerp te vervvei[>cn niet alleen teu behoeve 
van Amsterdam, iu welks belang hoofdzakelijk de 
ihiaist.elling vau een kanaal naar den Hijn wordl 
voorgesteld, vau Amsterdam, dat de aanneming van 
tlit ontwerp voor zich uls wn gmote ramp beschouwt, 
maar ook van Ntslerlaud, dal zich waarlijk zulke 
groole geldelijke offers niet behoeft te getroosten, 
wanneer de hoolilbtdangheblieiide bij deze zaak eene 
dergelijke leireiuoelkoiniui: niet alle kracht van zich 
afwerpt. 

Hetwelk doende enz. 
Amsterdam, ii Juli 1 8 8 1 . " 

liet is echter niet hij hel opstellen van een adres 
wellieven. Kr weid eene uperiliare inschrijving open
gesteld om eene som van 'A millioen gulden bijeen 
ie brengen eu deze aan le bieden als een blijk van 
lieliugstelliiig iu een goed Itijnvaartkanaal. Nagenoeg 

i millioen ziju iu eeu drietal dagen bijeengebracht . 
en dit is de vrucht van de diepgewortelde overtui
g i n g , dal de kortste weg ook in zake de vei binding 
met Duitsehland de lies te is. Hij den llemeenteraad 
is reeils di l aaiihoil van de commissie uit deu han
del ingekomen, waardoor de gemeente instaat ge
steld wonlt 'A millioen te bestemmen voor eene bij
drage in de kosten van een kanaal naar deu Hijn 
in oostelijke richting. In eene volgende vergadering 
zal zoowel over dit voorstel als een adres aan de 
Eerste Kamer gehandeld worden eu het is te hopen , 
dat dit wetgevend lichaam het wetsontwerp lot zoo
genaamde verbetering van de Keulsche Vaart ver
werpt. 

Zonder aan het Merwede-kanaal verdiensten te 
ontzeggen of te beweren , dat het voor enkele plaatsen 
niet van _•;.>• >i nut kan zijn, blijft het een feit, dal 
daardoor weinig of niets gedaan wordt om den wa
terweg van Amsterdam naar Duitsehland zoodanig 
te verbeteren, dal aan de concurrentie met goed ge
volg het hoofd geboden kan worden. Naar onze 
meening heeft de Kamer alleen de richting vasi te 
stellen en kunnen de discussien over de zoogenaamde 
technische quaestie gerustclijk achterwege blijven: 
in de laatste zitting werd le veel waarde gehecht 
aan de adviezen van deskundigen en dit was ver
keerd, daar deze uit den aard der /aak zeer uileeii-
loopend* waren. Vooral de deskundigen, die in de 
Kamer zitting hehlieii, moeten zich onthouden van 
bet maken vun bezwaren,- het is Imu plicht als in
genieur niet om bezwaren te maken, maar ze uit 
den weg te ruimen, liet kan uiet moeilijk zijn om 
de vnuig le beantwoorden, op welke wijze Amsterdam 
iu het belang van den Rijnhaiulel moet verbonden 
worden, uls men zich strikt tot deze vraag bepaalt 
en daaraan geene andere quuestivn verbindt. Is die 
richting aangegeven, dau komt do taak van den in
genieur om de bezwaren , die hier of daar mochten 
beslaan, uil den weg te ruimen, en wij zijn er 
zeker van, dat die overwonnen kunnen worden. 

Wij ho|ten. dal Amsterdam door het krachtig op
treden van den handel zich spoedig mag verheugen 
in het vooruitzicht, eene vei binding met den Hijn in 
oostelijke richting te U-komen. (Zie verderpag. 'A.) 

ARTI E T AMICITIAE. 
T E N T O O N S T E L L I N G 

V A N 
K U N S T W E R K E N V A N L E V E N D E M E E S T E R S . 

1881. 
Rest uun leren der Maatschappij »Art ie t Amici t iae ," 

in overleg met de Commissie van Beheer over de 
Kuus lz i len , hebben de eer het navolgend Piiigramina 
voor de Najaars-tentooiistelling van bet jaar 1881 
uit te vaardigen. 

Daarbij is het hun eene aangename taak tc kunnen 
mededeelen , dat het Z. M . den Koning weder be
haagd heeft, voor deze tentoonstelling de groote gouden 
reed ai lie mei het daarog be boerend diploma beschik
baar te stellen voor eenig kunstwerk, onverschillig 
of dc vervaardiger at of niet r Is eenige ouder
scheiding , van welken aard ook, verworven heeft, 
In-nevens eene gouden, zilveren en bronzen medaille, 
ter uitreiking aan kunstenaars, wien nog geene of 

mindere onderscheiding ten deel viel. De toewijzing 
dezer medailles is door Z. M . opgedragen aan het 
Bestuur der Maatschappij in vereeniging met de 
heeren Harm. F . C. ten Kate en Jonkhr. Dr. J P. 
Sir,. Alle inzender* worden geacht mede te dingen 
naar de uitgeloofde medailles, tenzij bij de inzending 
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schriftelijk worde verklaard bulten mededinging te 
blijven. 

A r t . 1. De tantoonstelling zul geopend worden 
op Zondag 9 October; de kunstwerken moeten inge
zonden wonlen van 142 tot 34 September, vrachtvrij 
en vergezeld vnn eene duidelijke omschrijving;, anti 
het ad rei der Commissie van Beneer over de tentoon
stelling der Muatschnppij «Arti et Amicitiae", gelijk 
mede nlle brieven, de tentoonstelling betreffende. De 
naam des vervaardigen en het onderwerp moeten 
bovendien duidelijk op dc keerzijde van het kunst
werk vermeld zijn. 

Art . 2. Geene kunstwerken zullen worden aan
genomen , die in den loop van het jaar op eene ten
toonstelling hicrterstede, of in vorige jaren in de 
Maatschappij zelve geplaatst waren. 

Art. 3. lïccnc kunstwerken zullen geplaatst wor
den dan met schriftelijk» toestemming der vervaar
digers. 

Ar t . 4. Schilderijen, Teekcningen en Drenten 
moeten van behoorlijke lijsten voorzien zijn. Kunst
werken , die volgens het oordeel van bet Hestuur en 
de Commissie, voor het l>olang der tentoonstelling 
niet genoegzaam geschikt zijn, zullen niet geplaatst, 
maar onder de meeste geheimhouding ten ipoediglte 
aau de opgegeven adressen teruggezonden wonlen. 

Ar t . 5. Bij deze tentoonstel Iing zal geene tweede 
inzending plaats hebben en zullen geene geplaatste 
kunstwerken vóór de sluiting afgegeven worden. De 
Commissie behoudt zich echter het recht voor, iu 
bijzondere gevallen, van deze laatste bepaling af te 
wijken. 

Hij mogelijke toezending van een grooter aantal 
kunstwerken, dau waarvoor plaatsruimte beschikbaar 
is, behoudt de Commissi.; zich insgelijks het recht 
voor, om uit het ingezondene eene keuze ter plaat
sing tc doen. 

Art. 6. De terugzending geschiedt vooi-rekening 
der Maatschappij — binnen het l i i j k . aau de adres
sen — buiten hetzelve, tol aan de grenzen. 

Art . 7. De Commissie zal zorgdragen voor de 
ingezonden kunstwerken, zonder echter voor toeval
lige schade of gemis verantwoordelijk te zijn. 

A r t . 8. De Commissie zal zich belasten mei den 
verkoop van kunstwerken, waartoe zij van de ver
vaardigers de juiste prijsopgave verzoekt. — Zonder 
deze opgave zullen de kunstwerken als niet te koop 
aangemerkt worden. 

Onderhandache verkoop van een tentoongesteld en 
als te koop opgegeven kunstwerk, zonder kennisge 
ving aan de Commissie, zal niet erkend worden; 
terwijl alle onderhandelingen , builen haai aangegaan, 
vei vallen, wanneer zulk een stuk reeds door de Com
missie mocht verkocht ziju, waarvan den belangheb
benden onmiddellijk kennis zal gegeven wonlen. 

Zoodni iemand zich Iteivid verklaart een kunstwerk 
voor de verlangde som aan te koopen, zal elk vroeger 
aanbod buiten aanmerking blijven. 

De kunstwerken, np deze tentoonstelling aange
kocht , wonlen door de Commissie onmiddellijk na de 
sluiting aan de koo|>ers togen gentile betaling af
geleverd. 

Van de koopsom der op deze ten toonstelling ver
kochte kunstwerken, zal de verkooper 5 pCt. aan 
het Fonds voor Weduwen en Weezen moeten afstaan. 

Art . 9. Hij prenten of andere kunstwerken, hij 
iuteekening uitgegeven, zal eene inteekenlijst mogen 
geplaatst worden, ouder be|>aliiig, dat de inzender 
Ö pCt. van het bedrag der inschrijving, op de ten
toonstelling verkregen, ten VOOrdeele van het Fonds 
voor Weduwen en Weezen moet storten, zonder dut 
tie Commissie voor dn bezorging van het ingeschre
vene aansprakelijk is. 

Art . 10. baanden, die verlangen dat hunne wer
ken iu aanmerking komen bij den aankoop voor de 
verloting van de Vereeniging tot Bevordering von 
Beeldende Kunsten, worden verxocht daartoe hunne 
prijzen ZOO .juist mogelijk op te geven. Geene kunst
werken , dnn die het eigendom der vervaardigen zijn, 
woiden voor dit doel aangekocht. 

A M S T E R D A M . Jum 1881. 
Ue Commissie van Beheer over de Kunstzalen , 

II. A . SANtJSTER, Voorzitter. 
J. C. f.kCivi. jr. 
N . man E N . 

I'. T. VAN' I L V B N . 

J . A . RUST, Secretaris. 
Het Bestuur der Maatschappij AliTl KT AMICITIAE, 

C . CUNABU8, Voorzitter. 
J . O. O R K I V E Jr . , Tweede Voorzitter 
s. II. I . K U M A N , Pmningmeesier. 
J. u. M A S C U I I A U I T , Secretaris. 
c. El). TAUREI,, Tweede Secretaris. 

Berichten en mededeelingep. 
H U I T K N I. A X D. 

Te Ween en sal van I April tot 30 September 
188'i een kunsttentoonstelling gehouden worden van 
vveiken, na de wereldtentoonstelling van 1873 voort
gebracht. 

Deze tentoonstelling gaat uit van de denossen-
schaft der Hildendcn Kanstier Wiens en zul zoo-
wel bouwkundige teekeningen en modellen, als beel
den, schilderijen, aquarellen, koper- en staalgravu
res, houtsneden, lithographiein enz omvatten. K o 
pieën , van welken annl ook, zijn buitengesloten. 

De Regeering beeft haar steun juin de onderne
ming toegezegd, en o. a. een aantal medailles voor 
bekroningen beschikbaar gesteld. 

Over de toelating van de ingezonden stukken wonlt 
beslist door dc cutumissie, die uil een aantal aan
zienlijke mannen en kunstenaars hestunt. De kosten 
vnn heen- en terugzenden der toegelaten stukken, 
•Ie verzekering eronder liegretieii, wonlen door de 
. iimmissie v.'i L' I. 

Inzendingen kunnen tot I Maarl geschieden Voor-
algaande aanmeldingen ziju oimoodig. Maar elk 
kunstwerk moet vergezeld gaan van een schrijven, 
dai deu naam eu hei volledig- adres van den maker, 
een nauwkeurige omschrijving van liet werk en de 
wijze waarop bet gemaakt wenl , deu naam van 
den eigenaar, alsmede van de assurantie en de ver-

koopfwaorde van het stuk, bevatten moet. 

Het adres voor de inzendingen en nadere inlich
tingen is: Die Commission fur die internationale 
Kunstausstellung 1 8 8 2 , IVÏeu / , Künstlerhaus 
l.othringerstrasse 9. 

— Het Hol van Appèl le Luik heeft dezer dagen 
uitspraak gedaan in de pmecsson tot schade vergoe
d ing , ingesteld tegen de Nederlandsche Stnatsspoor-
wegmantschuppij door de slachtoffers of de familien 
der slachtoffers van de spoorwegramp tusschen t iental 
en Milmorte. Het Hot heeft daarbij toegekend een 
schadeloosstelling van 3000 francs aan de echtge-
nooten Parthaens, wier zoon, oud 27 juten, han
delsreiziger, bij de ramp het leven liet: idem van 
15,000 franca aan A. Cochotte, koopman, die bij 
het ongeval zwaar gekwetst werd en thans nog iu 
znrgwekkenilen toestand verkeert; idem vau 40ÜÜ 
franca aan J . Deinen en 1000 francs aan elk zijner 
twee minderjarige kinderen, benevens 300 franca 
jaarlijks tot het tijdstip der meerderjarigheid van deze 
laatsten, wiens vrouw en wier moeder bij de ramp 
weid gedood, cn idem van 16.000 francs aan A . 
Iteitrand, wiens eenige zoon, oud 18 jaren, uan de 
gevolgen der bekomen kwetauten in overleden. Voorts 
is de Maatschappij veroordeeld in al de kosten van 
bet geding. 

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 , met 1 Augustus 

e. k . , benoemd tot adjunct-ijker der maten , gewich
ten en weeg werktuigen J . A . Treup. 

— Door Z. M . is bepaald . dat de opzichter van 
's Rijks waterstaat éde klasse E . 11. Droste, te re
kenen van 1 Augustus e. k. , weder in actieven dienst 
zal optreden. 

- Door den Gouverneur-Generaal van Xederlaiidsch 
Oost-Indie zijn de volgende beschikkingen genomen : 

benoemd: bij den Waterstaat enz.: tot oplichter 
2de klasse, J . E . C. Struijk eu I. II W. Freytag; 
lot opzichter 3de klasse G . Koene; - bij den alge-
meenen dienst en deu aanleg van Staatsspoorwegen 
Op Java: tot hoofdingenieur .1. W. IJzerman; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa , wegens 
ziekte, aan de oprichten 2de klasse bij den Water
staat enz. L . Spruijt en J . N . l e t t r é , eu aan den 
opziener 1ste klasse bij het Boschwczen op Java en 
Madoeia '1'h. G . van Velthoven. 

— De heer H . J . P . F. van Ewijk, te Leiden, is 
benoemd tot opzichter over Inudsgebouwen alhier. 

— De Minister van Waterstaat heeft aan de 
hoofdambtenaren van den Waterstaat een aanschrijving 
gericht, met verzoek, om van eiken vond van voor
werpen, die uit het oogpunt der natuurlijke historie, 
oudheidkunde of geschiedenis merkwaardig kunnen 
zi jn, zoowel als van elke ontdekking van sporen en 
overblijfsels van oude gebouwen en wegen euz., die 
bij het uitvoeren van werken mocht worden gedaan, 
onmiddellijk kennis tc geven aan den Directeur van 
's Rijks museum van Oudheden te Leiden, opdat deze 
iu de gelegenheid worde gesteld, zonder uitstel hel 
gewenschte wetenschappelijk onderzoek te doen in
stellen. Dikwijls kwamen dergelijke ontdekkingen 
veel te laat ter kennis van de bevoegde personen, 
waardoor de gelegenheid werd benomen om gegevens 
te versameien, die tot belangrijke gevolgtrekkingen 
voor de wetenschap hadden kunnen leiden. 

Amsterdam. Het college van fabrikanten in 
gouden, zilveren en diamanten werken Nut en Een
dracht heeft aan de Kamer van Koophandel alhier 
een uitvoerig adres gericht, naar aanleiding van het 
adres der Kamer aan de Kegeering, op een verzoek 
van belanghebbenden, tot at schat ling van het onge-
waarborgd belastingsiempel. 

In dit adres wordt gezegd, dat de Kamer , na
tuurlijk geheel te goeder trouw, op «onjuiste gege
vens wel wat lichtvaardig aan rapport heeft uitge
bracht" (tot geheele opheffing van den waarborg.) 

De bedoeling der belang hebbenden is namelijk 
alleen gewees', afschafling te vragen van het steun*! 
(dat geen keur is) op werken , die een onbepaalde 
hoeveelheid edel metaal bevatten boven 250/1000 en 
welk Btempel aQeen aantoont, dat belasting is geheven, 
maar door het puhliek voor een keurmerk wordt ge
houden. Daarentegen zijn de vakmannen meerendeels 
voor het behoud der werkelijke keurmerken. 

Daarom wordt aan de Kamer nadere overweging 
van haar advies verzocht. 

— Met betrekking tot de uitbreiding, die de 
Maatschappij Nederland aan hare onderneming gaat 
geven, en waarvoor de leening van 2 millioen die
nen moet, vernemen w i j , dat behalve de Prins 
Alexander, te Glasgow in aanbouw, nog drie ache-
pen worden gebouwd . waarvan 2 deu vorm en de 
inrichting vuu de Prins Alexander zullen krijgen, 
en de derde die van de Koningin Emma, terwijl 
reeds in de eei-ste helft van het volgende jaar de 
nieuwe schejien in de vaart zullen komen voor den 
tiendaagschen maildienst. (JV. v. d. D.) 

— In artikel 11 van het reglement voor de aan
staande driejauihjkschc Tentoonstelling te Brussel is 
de bepaling opgenomen, dat vreemde kunstenaars van 
elke natie, door minstens twintig maanden verte
genwoordigd , het m l i i hebben, een door hen te 
kiezen lid aau de jury van plaatsing toe te voegen. 
De Bestuurden der Maatschappij Ar t i et Amicitiae 
verineenen, dnt het belang der inzenders medebrengt 
vun de aangeboden gelegenheid gebruik te maken en 
hebben de leden bij circulaire daarop gewezen; ten
einde zooveel mogelijk verbrekkeling vau stemmen 
te voorkomen en tot eene noodige eenstemmigheid 
te geraken, hebben zij voorgesteld de stemmen uit 
te brengen op den heer VV. Hoelofs, le Brussel woon
achtig, en buitenlid der Maatschappij, die in het 
vorige jaar te Gent de belangen der Nederlandsche 
inzenders zoo krachtdadig heelt voorgestaan. 

Rotterdam. In hei jaarverslag der Openbare 

Oezoiidheidscoinmissie over het jaar 1880 wordt bij 
de mei lei leel ingen omtrent den toestand van het drink
water aldaar een en ander gezegd ovei het duinwater 
te V G raven hage, te Amsterdam en te Leiden. 

Het water der Haagsche leiding is viermalen on
derzocht ; de commissie vond het op 31 Juli «zeer 
slecht", op 25 Augustus en op 10 September mis t 
goed", terwijl zij het op 22 November natiwlijks 

•goed" zou durven noemen. (Het toeval beeft echter 
gewild, dat het water uit Den Haag voor de eerste 
maal ontvangen werd op den dag , dat er belangrijke 
reparatie aau da filters plaats had, waaruit du ex
ceptioneel slechte toestand van dat water moet wor
den verklaard,) 

Het drinkwater uit de duinwaterleiding te Leiden, 
op 1 December onderzocht, was ovrij goed ' . Het 
water der Ainstenluuische leiding werd op 30 Augustus 
en 19 September »niet goed" bevoodsn, terwijl het 
op 23 November om bet groote aantal bacteriën 
(meest mikrokokken), dat daarin voorkwam, stellig 
als «slecht" zou moeten worden aangeduid. De com
missie merkt echter voor de vergelijking met het 
Rotterdiimsche drinkwater op, dat het duinwater nu 
en dan betrettelyk vrij veel organische stollen in 
ontbinding mag bevatten, deze echter nagenoeg uit-
sluitend van plantaardigen oorsprong zijn, w i t niet 
het geval is met het water vau de Rottenlauisehc 
duinwaterleiding, dat uit een rivier wordt genomen, 
die langs vele steden en dorpen haar loop heeft en 
voor het grootste gedeelte de fecalien dier gemeenten 
opneemt. 

Middelburg Onder de gebouwen, die, hetzij 
door architectonische, hetzij door historische waaide, 
de aandacht dei Hegeeriug gelmkken hebben , en die 
ter geheele of gedeeltelijke resten rat ie in aanmerking 
kwamen voor een rijkssubsidie, behoort o. a. het 
beroemde stadhuis tedeseratede. Wij kunnen mede
deelen, dat bereids een volledig plan ler restauratie 
van stadhuis en toren met raming vau kosten aan 
deu Ministei van Biiiiienlnndsche Zaken door het 
Gemeentebestuur is aangeboden. 

Haarlem. Door Mr. II. Enschedé en Barnieren 
is aan den Gemeenteraad verzocht, dat hun dc Her
tenkamp in den Hout, behoudens goedkeuring vau 
de te maken plans en teekeningen, worde alge-
staan, om die in te richten voor een uitspanning^-
plaats in bet algemeen belang van Haarlem's inge
zetenen. Zij willen, met behoud van het aldaar 
aanwezig geboomte, een eenvoudig, doch fraai ge
bouw met een ruime zaal, eeu muziektent, verlich
t ing , enz. aanbrengen, en een gedeelte inrichten voor 
kinders| teel plaats; een eu ander tegen een geringen 
prijs voor ieder toegankelijk. 

Arnhem. De Nationale Tentoonstelling voor 
Decoratieve Schilderkunst zal op Maandag *25 J u l i , 
des namiddags te 2 uren, geopend worden en niet 
op den I8den dezer maand , aooals aanvankelijk het 
voornemen was. Naar men verneemt mag dc Com
missie zich in vele toezendingen verblijden en zal deze 
tentoonstelling aan haar doel beaat woorden. 

Delft. Voor de eindexamens der Polytechnische 
School hadden zich 00 candidate!) aangemeld, waarvan 
zich ti vóór of gedurende bet examen terugtrokken. 
Geslaagd zijn: 

Voor cirict-ingenieur: de heeren P. Dirks , J . 
Dirksen, A . W . van Doesburgh, L . C. F . E . Enge
lenburg, C. A . de Favauge, C. M . Gardenier, R. II. 
Gockinga, D. C. Heni iy , E . F . in 't V e l d , J . J . 
Israels, H . Jensen, P . C. van KerekhoiT, J C. Kluyver, 
K . F. Koning, I. A . Kretschmar van Veen, A . van 
der Laan , II. A. C. van Liebergen , J . Nelemans, 
II. Oostinjer, J. C. van de P o l l , W . van Rees, J . 
van Rossnm Duchatel, A . II. Salter, J . (». H. Schott, 
S. R. Smi t , P . de Stoppelaar, J . Stroink, E . Suer-
mondt, H. D. van Tienhoven, C. J . VaUkutt, O, 
Verver, W . de Visser, F . J . A . van Vollenboven, 
P . J . van Voorst Vader, II. P. J de Vries , J . \ V i l k e , 
A . R. Wi tkop , I L Ypeliuir en H . A . van IJsselsteijn. 

Vooi- architect; de heeren F. M . L . KerkholT en 
J. A . Mulock Houwer. 

Voor werktuigkundig ingenieur: de heeren H . M . 
van Andel , L . H. N . Dufour, E . C. E kke r , J. N . 
K o o y , A . D. Meijer en J. S. van Veen. 

Voor scheepshouwkundtg ingenieur: de heer 
.1 . F . Koning. 

Voor technoloog: de heer II. W. D. Hellebrekeis. 

Apeldoorn. De gewijzigde statuten der Neder
landsche Locaalspooi-wegmaatscbappij zijn iu de op 
2 Juli gehouden algemeene vergadering goedgekeurd 
cu het waarborgkapitaal is volleekend. De Koning 
heelt aan deze Maatschappij den koninklijken titel 
verleend, zoodat zij voortaan deu naam zal dragen 
van Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorwegmaat-
schappij ; aan de spoorwegen der voornoemde Maat
schappij woidt de naam gegeven van Spoorwegen 
Koning Willem III. 

Tilburg. De beer I. van der Elzen, directeur 
der Noordbrabantacbe Stoomtiejuwegmaatachappy, 
heeft vergunning gevraagd tot bet aanleggen van 
eeu stoom tram weg vau Baardwijk naar Waalwijk, 
teneinde een aaneengesloten lijn te verkrijgen, loo
pende vnu Tilburg over Loon-op-Zand, Waalwijk, 
Baardwijk, Drunen, Nieiivvkuik en Vlijmen naar het 
spoorwegslat ion te 's-Hertogenbosch. 

V l i s s i n g e n De jonge , voort htstrc vei ide Maat
schappij nlle Schelde" heeft een geweldigen slag 
gekregen. Hare machinefabriek met de model- en 
teekenkamen zijn door brand vernield; de ketelma
kerij , het magazijn en de naburige werven en echeeps-
kappen zijn behouden gebleven. 

l iet heeft zeer veel insjinuniug van brandweer en 
garnizoen gekost om de knp[>en, waaronder zeven 
-'•liepen in aanbouw lagen, de ketelmakerij en het 
magazijn te behoudenj dunk zij de windstilte, is 
dit gelukt. 

De schade zal waarschijnlijk tusschen 3 i i 4 ton 
beloopen, en de directie houdt zich onledig met het 
maken van plans, om de werkzunmheden spoedig te 
kunnen hervatten. 

Maastricht, In de jongste zitting der Provin
ciale Staten van Liraburg is o. a. liehandeld de op
richting van een waterschap te Elsloo en de toeken
ning van een subsidie aan die gemeente tot herstel 
vun den Maasdijk aldaar. Algemeen was men van 
oordeel, dat die gemeente, welke bij de jongste 
overstrooming zoo zeer heeft geleden, moest geholpen 
wonlen. ! 

De zaak is naar de afdeelingen verzonden, om in 
eene volgende zitting op Dinsdag e. k. Ie worden 
behandeld. ' 

Veenendaal. Het Gemeentebestuur is met de 
Directie van de Nederlaiidsehe Rijntpoorwegmsat-
schappij in overleg getreden om eenige bezwaren 
tegen de ontworpen stoomtramweg van het station 
naar het dorp uit den weg te ruimen; deze hebben 
hoolilzakelijk In-trekking op de wijze, waarop hel 
spoor door het dorp zal wonlen gelegd. 

Willemsoord. De verificateur van 's Rijks zee-
instrumenten Dr. P. J . Kaiser en do luitenant-ter-
zee der 1ste klasse S. T, Land , otlicier-instrueteur 
in de natuur- en scheikunde ann het Koninklijk In-

1 stittuil voor de Marine le Willemsoord, zullen inde 
| maand Augustus aanstaande naar Parijs worden 
I gecommitteerd, teneinde de tentoonstelling van elec-
j tricher! t« bezoeken en daarvan rapport uit te brengen. 

Zierikzee. Thans is uit de leden der Vereeniging 
| Ambachtsschool een definitieve Commissie benoemd 

om een ambachtsschool op kleine schaal alhier tot-
stand te brengen. De Commissie bestaat uit de 
heeren J. v. d. Linde, II J . Hartmeyer, A . Anker Wz . , 
W. A . Ochtman, W . Koole, M . Couvée Jr. en Jhr. M r . 
W . A . de Jonge. 

Westdongeradeel. De heer S. Hamelink, d i 
recteur van de Nederlandsche Trumwegmautschappi>„ 
heeft eene samenkomst gehad met de dagelijksche 
besturen der gemeenten Oost- en Westdongeradeel, 
Ferwerderodeel en Leeuwarderadeel, teneinde te spre
ken over den aanleg van een stoomtram van Dokkom 
over Nol wen l , Forward, Ha lhun , Siiens naar 
Leeuwarden. Het gevolg daarvan is geweest, dat 
door den heer Hiimelink uan de respectieve gemeen
ten concessie is gevraagd voor den aanleg van een 
stoom tram weg. 

van Aanl>fs(tMlii)<£rii. 

Haandag, I I Juli . 
• •Baarn , te Kl mvn, vanwege I'. Mensert, iu hel 

I.in.Hieven» li Kuftieliiijs: het houwen van woonhuis 
met waterdichten kelder en verdere uunhuuiighedeii aan 
ile Zuid-Willemsvaart, uahij de hrug tegenover de Unie. 
Inl. hij den bouwnieter I'. M. Nahbe. 

•Idrfcaora. te II uren. ten gemeentehnize van Utin-
gerudeel: In. het vernieuwen der Smalle- of Ooitjeshrug 
le Akkruui; 2o. het vertimmeren van een gcuiccutege-
bouw, aldaar. 

Iinr.ln.bi te 12 uren. ter secretarie: hel verrichten 
van stukadoorwerk in eenige schonlgclmuweu. 

Haarlem te 12 uren. door de Vereeniging «Hes 
Werknians Vriend', in Weten en Werken: het bouwen 
van 70 woonhui/ op een terrein aan de l^-idsc bevaart-

I. run ineen •en, dnnr hing. ' •etha de 
verlim ring van het tommamleurshiiis te Ter-Apel. Inl. 
bij den ingenieur der Stadsvenen, te Stadskanaal en hij 
den opzichter van de gemeente Groningen J. L. Prummcf 
tc Ter-Apel. 

Heapel, te 1 uur. door het genu leliestiuir het hou
wen eener ftijks-hoogere burgerschool en gvmnastiek-
liika.il. 

Ivrrceal te 2 uren. duur de Commissie over den wiy 
•.Het Zwarte Pad", iu het Hotel-Steenbergen : het bouwen 
eener ijzeren draaibrug over de Dedemsvaurt. ter vervan
ging van hel zoogenaamde Leeuvveiïk*vondei. 

Xuldhorn te 2 ureu. door burg. en weth.: In. het 
verleggen van een gedeelte van den tia-weg hij Noord-
born. tiet verbreedt'n van dien wi-;* aldaar voor op-Lig
plaats en het maken vau 2 vakken beschoeiing bij Noord
en Zuidh.ini; 2n. i Hei besteding) het verrichten van aarde
werken, het vernieuwen en herstellen van bestratingen, 
bel maken van zinkputten en riolen en het herstellen van 
gehouwen iu de gemeente Zuidboni. 

'I Zandt, te 4 ureu, do»r burg. en weth.: bet Iw.uwvu 
en vergrooten van hel schoolgebouw vonr openbaar lager 
onderwijs te Leermens, gem, ' l Zandt. Aanw. 11 Juli, te 
10 uren. 

*. rooi meen , 's avonds 9 uren. door A. Kozema, by 
Veening: het afhreki u wedeniplmuwen van eeu pak
huis achter zijne behuizing aau de Radeuiarkt. Iul. bij 
deu bouwkundige ti. Xijhuis. 

Ulu»'dag I I Juli. 
RIJnrn, le 11' uren. door het g s-ntehest: het her

stellen van den gcmeoiitetnreii. Aanw. Ie 10 uren. 
I .r i ' t iu iinleit, te 1 uin. donr bet ministerie van wa

terstaat eu/.. aau liet gelmuw van het prov. bestuur: 
In. het doen van beplanting langs eeuige gedeelten van 
den Itijksweg tusschen Marsum en Beetgum. Raming 
ƒ 1010: Ha. idem langs een gedeelte van den Rijks-gmoten 
weg tusschen Sneek eu de Lemmer. Raming ƒ 5020. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij totevpl. vun 
Suuitss|Kiorwegeii. aan het centraal bureau : lo. de leve
ring van nmweiidbare puntstukkeu eu kruisstukken van 
gegoten-staal en van coutr.i-r.tils met toeMiooren, in 2 
j»ere.: 2o. de levering vun stalen spoorstaven, stalen lasch-
en eindplaten en ijzeren haak- eu scluivefoouten, in 2 
perc; .'lo. de levering van eikenhout lwarsliggers eu 
van eikenhout voor wissels eu kruisingen. alles teu 
behoeve van den spoorweg Zwaluwe— Kssclien. Iul. op 
het centraalbureeu. 

Haarn. te 8 uren. in het vergader lokaal van bet Sl . -
Pietershof: de onderhoudswerken van het St.-Pietershof 
tot I I Mei '82. 

M J n i e g m . door den burgemeester: bet uitdiepen van 
een deel «ler Nieuwe Haven huiU-n de voormalige Hezel-
poort. 

W e e a s i a g , i a Juli 
Nmnhrork . te 12 uren, ten raadhui»!: lo. door het 

bestuur der haiine Spanbroek: het verstralen van eenige 
gedeelten van deu straatweg, in die baiine. Aanw. te 9 
un-n: - 2o. door het gemeentebest.: hel maken van een 
ijzeren hek met steenen voeling voor tie onderwijzers wo
ning, aldaar. Aanw. te 11 uren; - door de kerkbesturen 
der Ned. Herv. gemeenten Spanbroek en Opmeer: het 
maken van aan ijzeren bek met steenen meting hij de 
pastorie dier gemeenten te Spanbroek. Aanw, te 11 uren. 

Leeuwarden, te l$*L men. ten geiiuviitehnize : het 
verven van de hoerenhui/in;; mi Wüluanlei-huivn. Aanw. 
11 Juli. te 2 uren. 

• « • r n U a e , te 2 uren. dimt- het bestuur tan Ue Ver-
eenigde Polders van Ossenisse, hij liijshrecht de Waal : 
hel leveren en aanbrengen van velschillende materialen. 

Arnhem, 'savonds 8 uren. door dc architecten Vau 
Gendt en Nieraad, iu Café Suisse: net verbouwen van het 
huis Wyk C, no. 87, in de Kijnstraat. met het maken 
van eene nieuwe underpin. Aanw. 12 Juli. te 10 uren. 

Xeuien, bij A. Tholens: het lichten vau een gedeelte 
wrak. zittende op de Callool bij Vlissingen. Iul. hij P. ,\. 
van de Velde, te Neii/.en. 

XwaagweMelnde, hij (i. Tigler Wijbramli: het maken 
van pompen of duikers en zoogenaamde harten iu het 
waterschap Zwagenuiedcn-cn-ile-Triemen. 

lloiiilerriiiK . 1 4 Juli . 
Wagenlngen, Ie 12 uren, in het Hotel-Steuk : het 

bouwen van le woning niet stalling enz. op de steen
fabriek van Van Dam en Co.. te Heiikinu. Aanw. te 
9 uren. 

LeltteriSra. te 12 mvn. door burg. en weth.: de ver
nieuwing eu reparatie van & bruggen iu den lagen Rijn
dijk, tusschen de Knlkhrug te Leiderdorp en de gemeente 
leiden, in :i pare. Aanw. ui Juli, te 9 uren. 

l'lrerht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: bel maken 
en leveren van stalen tonghewegingen met toeMiooren 
en ijzeren excentrieken, ten behoeve vau den spoorweg 
Zwaluwe—Fmrhen 

Ol.lebsorn . te 2 uren, ten gemeen tel mize van ü t in -
geraaseli bat bouwen vau eene nieuwe school met oneer* 
wijzerswoiiing te Akmarijp. Inl. bij den geiiieeuteopzichtei 
F. II. Hoekstra 

Haarlem, te 2'/i uren. door het ministerie van water
staat, enz., aan het gebouw vim hel prov, best: lo. liet 

maken van een hoofd uiet plankier aan de haven op 
Vlieland. Haming ƒ7900; SO. bet wegruimen van :t 
wrakken iu het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee. 

MtMiwe- l ' rkc lu , le' l.» , uren. door het geineeiiteliest.: 
lo. hel vervang ler beslaande klapbriig door eene ijleren 
draaibrug met slei-i peiiantmmir eu walboofd over de 
invaarl der Noonler-kolonie; 2o. hel Imuwen van een 
braudspuithuisje. Aanw. te 10 uren. 

3l |mrgrn. Ie 8 uren, door de commissie voor de gas
lahriek en waterleiding: de levering van 4.700.000 Kl». 
Duitsche gaskolen. 

vrijitittf i a Juli. 
MUSrlhurg , le 10 uren. tloor het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het pmv. best; bet 
verhoogen van den I kist ha vendam te Hn-skens. Aanw. t l 
Juli. Raming ƒ18.360. 

Detrntar, te 1(1 ureu, door het ge ineen teliesl.: In. het 
vernieuwen van palen en balken aan de Welle; 2o. het 
maken van fi ijzeren kauiladders; So. het doen van her
stellingen aau de hlselhrug. 

I.in-i haten Ie . o' , un-n. door burg. eu weth.: bet 
vernieuwen en vergrooten der openbare school aldaar en 
eenige bijkomende werken. Inl. hij den architect J. Paul. 
te Zevenhuizen. Aauw. 11 Juli. te 10 uren. 

I'iirinereinti' te 11 uren. door het geineeilU>bestuur: 
de levering vau 40 stère zeer lijne grint. 

SEwalle. te 12 uren, door het ministerie van waters!, 
enz. aan hel gelmuw van het pmv. hestuur: lo. het ver
richten vau herbestrutiiig tot voortzetting der verbetering 
van de traverse van den grooten Rijksweg donr Steenwijk. 
Raining / !>200: 2o. het maken van klinkerbestratïng op 
da groote wegen in de prov. Ou-iijsel. Raming /'1-tïOU. 

*«-Hage, te 1 uur. door hel ministerie van water
staat enz., ten dienste der Rijkstelegraaf: lo. hel op
rui i van ile buiteii-dieiist-gesteldelijn tusschen 's-Hosch 
en Nijmegen. Ramiug ƒ1200: 2o. het spannen en op
hangen van een draad aau de bestaande palen tusscl 
Amsterdam eu Leiden. Raming ƒ1280; het leggen 
en ingraven van 2 telegraaf kabels le Hoes. Raming /ttOO: 
•lo. het heitellen en verbeteren van telegraaflijnen in de 
afii. Leeuwarden, iu 2 perc Raming: perc. I f\HV}. 
pere. 2 /'1350: to. idetn idem van telegraaflijnen U de 
afd. Groningen. Raming flïiQ; fl». idem idem van tele-
gr.t.iiii|uen in de aid. Utrecht, iu 2 [H-re. Raming: perc. 
1 ' 24M. perc 2 ƒ8190. 

Vela, le 2'/, un-n. voor rekening van Minkman en Van 
der Heil. te Arnhem, bij Ter Steeg: hel maken van een 
gebouw, ingericht voor gvmnastiek, orthopaedic enz., aan 
den Sc hu insein-weg. te 'Velp. Aanw. Li Juli. te 2 uren. 
Hilj. inzenden bij den architect M. K. Smit. te Dieren, 
14 Juli. 

Harderwijk, -avonds 8 uren. door regenten van het 
Kinderhuis: de bonvv vau nieuwe privaten en urinoir. Inl. 
bij deu aivhi t . i l J. II. Makkiuk. Aauw. II Juli. te 1 uur. 

Kauwrrd. ter gei !it.*secivtarie van Raiiwerderbeiii: 
het maken va ige verandering en uitbreiding aan de 
schotilgelioiiwen te Poppingawier en Ie Tei7ool, en bet 
uitvoeren van eenige werken hit en aan de onderwijzers-
vvouiug te Svbntndahureu. lid. bij den architect .1. R. 
Nijdaui, le Iitisiiui. 

7,alrrdag. I A Juli. 
W i l m i n u m . le 10 uien. door burg. en weth. van 

Wonseradeel: hel stielilen van een schoolgebouw met 
iHiderwijzerswoiiing te Hart werd. Aanw. 12 Juli, te 11 

• • r a a e r w a u é e . le 11 ureu. door het gemeentebestuur 
van llaiitiunadi-el, bij I'. Itergliuis : het houwen van eeu 
gemeentehuis te Marmer wonde. Ld. bij den gemeente-
architect J. W. Duin", te Driesnm. Aanw. V-i Juli. te 
10 uren. 

MtaS-lieNrn, te 11 uren. dnnr het ge eiitcbestuur 
van Ainbt-Delden: het doen van eenige vernieuwingen en 
reparation aan diverse hruggi n het makeu van een 
geheele nieuwe brug in den Tvvtckelervveg over de Oly' k 
< buurschap Zeldam). Aanw. le 9 uren. 

W r i t m t i N . te 12 uren. door het geineentebest: lo. 
hel bouwen eener nieuwe-, benevens het afbreken der 
onderwijzers woning, en het vergrooten der bestaande 
school ui het dorp; 2o. het bouwen eener nieuwe school 
eu ondervvijzeis.woning, langs den Stoujyesdijk onder de 
•i ent.- Westmaas. Inl. bij den architect 11. Heljers, te 
I'litleishoek. Aauw. 12 Juli, te 12 uren. 

Z M « I I P te A uren, in de Nieuwe Stadsherberg: het 
Imuweu van een nieuwen vleugel aan het huis van J. O. 
Scbliiigi-manu. op den Sassenpoortenwal, aldaar. Inl. bij 
den architect s. , l . l l . Trooster l l . l l / . Aanw. 12 Juli. te 
2 uren. 

Jlordi ei ni . bij Jhr. Jantzon van Krlfrenten vaulkihv-
lonièiibniek : bet mak n leggen van twee uitwaterings-
slnisies, in den polder Ik- Ruig tens. 

Maandag. I » Juli . 
M l rn te 11 uivn. door bet gei neen tebest. van Ktteu-

en-Leur: lo. a. het veranderen der school eu bijbouwen 
van tt>ii nieuw lokaal te Ktten. h. het veranderen van de 
school te Leur, in 1 perc; 2o. het maken, leveren en 
plaatsen van 180 schoolbanken. 

Dardrerht. te 12 uren. ter secretarie: lo. het maken 
eener schildei ijenzaal hij bet inuseuin aldaar. Aauw. lfi 
Juli. te 2 uren; 2o. liet maken van een g etseldeu duiker 
en eeu gedeelte kade san de oostzijde van deu polder 
.longejan, nabij Ikirdrecht. Aanw. L'l Juli. te 2 mvn. 

* Ik m an r , te 12 uren. door het gemit-i ite best: bet 
stichten eener school VOOT ouveriuogeinlen op eeu open 
terrein aan de Uetlempte-Nieuwesloot. aldaar. Aanw. Iff 
Juli. te 12 ureu. Raming /'."iO.980. 

l l a k k i i m , te 12 uren, ten kantore vau notaris Lede-
boer: eenige vernieuwingen en heistellingen aau den 
log-eii-pehnoien. aldaar. 

Amalrrdam. te 1 uur, iu hel gelmuw der Maatschanptj 
Tot Nut van 't Algemeen: de levering, iu 48 perceelen, 
vau velschillende artikelen, ten behoeve van het miuis-
slerie van koloniën. 

Anmtrrdam. te l ' / , uren. door de Holl. Uzeivn-snoor-
vvegmoaLscliappij. in net ('afé-KtusnapoIskv: Bestek no. 
3.14: liet houwen van eene dubbele steenen wacbteiswo-
ning nabij- en een gelmuwtje v.mr uiagazijii en privaten 
op l ie t suition te Warmond. Raming ƒ 5|00. — Bestek 
no. 2:15: het Imuwen van eene steenen woning te Rotter
dam, Raming ƒ:1000. — Restek 110. 2:t8: bet bouwen 
van 7 stwnen wachtersvvoningen op den spmrweg tus
schen Zutfeu eu Winterswijk. Ramiug / l*.fiuU Inl. op 
het bureau van den ingenieur van den weg. 

lie Bilt (hij Utrecht), door A. Hulst, op Nieuw-Cou-
wenhove: bel uiibouweii van bet afgebrande huisNieiiw-
Couwenhove. Inl bij den architect Alb. Nijlaud, teCtm-ht. 
Aanw. 14 Juli, te 11 uren. 

Dlnadag, » Juli. 
Haag a/d Zaan, te 5>/, ureu. door burg. en weth.. in 

De Waakzaamheid: het houwen van een pist- en tele-
gniafkantoor uu-t directeurswoning. Inl. bij den an hitect 
J. van der Kimgh. te Zaandam. 

Waenidag, 10 Juli. 
Hantrnlwr. te 10 uren. door bel bestuur der water* 

keering van het cal. waterschap Walsoorden, hij J. K. 
naken, zinken en bestorteii van 

kraagstuk in de richting van peil raai XIII, groot 200 M-
het luiken van flHfi M 1 rijshestag niet vlechttllilien: het 
leveren eu veivverketi van 60 schcepstons afval van Door
niksche of la-ssineesche «teen. 150 scheepstons gewone 
idem idem: hel opzamelen, vervletten en verwerkon van 
360 scheepstons voorhanden Vilvoordsche steen. 

'i-Hagr, te 11 mvn. door het ministerie van wateist. 
enz.: het verrichten van eenige verfwerken aan de lands-
gebouweu te 's-Hage. Aauw. 16 Juli. Raming ƒ 2900. 

'a-Hage, Ie 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het maken van 
waterkranen, (misleidingen, wacbteishnisjes en verdere 
werken op bet station Almeloo. Inl. hij deu himfdingcn. 
te Zwolle, Aanw. 12 en Li Juli. Ie II men. Itaining 
ƒ 11,200. 

Zwulle te 12 ureu. hij di-11 seiivtaris-thesaurier van 
de Ovvrijselsche kanalisnt ion iaat schappij: het houwen 
eener brugvvachterswoning bij ile brug 110. ff iu llams-
bolte (gem. Dulfsem. Aanw. ifi Juli. te 10 urm. 

Handrrdag, I I Juli. 
/evenaar, te 1 uur, d.mr deu diikstocl van bet polder

district De Lijmers, hij I. Janssen: hel maken van de ge
houwen, sluis- en grondwerken ton liehoovo van het sttmni-
gemaal vooi' bet district. Inl. bij den ingenieur .1. van 
Hasselt, te Nijmegen. Aanw. 18 Juli, te l l uren. Ru
ining ƒ 189,000. 

rtrei'lii. te 3 uren. donr de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau ; ïo. het maken 

van eene goederenl>ergplaats en eene veplading 011 elk der 
stations Zevenbergen en Ouden bosch. Aanw. i t Juli . 
IO, het Ophoogen van een gedeelte sj mor weg tussclieu 
(Itidenbosc'h eu Zi-venbergen; het leggen der Iw le 
spoorbaan tusschen het auusluitingspiiut dei' sjwmivvegen 
van Zwaluwe naar Hreda en naar Kssihen nabij Zwaluwe 
en In-t station Ros huil: het wijzigen en uitbreiden van 
sporen en wissels op de stations Zevenbergen, Ouden bosch 
en Rosendaal, mei inbegrip vau het leveren en verwerken 
van ballast eu het verrichten vau daarmee in verband 
staande werken, ten behoeve van den spmrweg Zwaluwe 
Kssrhen. Aauw. I •( Juli. 

Vrijdag, » Juli. 
Mexellnge. (e 11 uren, in de Herberg: de gewone 

on dor hou ds- en vernieiiwingswerken aan de waterkeering 
van deu cal. Willeui-Auuaptlder. Aauw. 16 en 18 Juli. 
te \\ mvn. 

PaUbraek , Ie 12 mvn. door de gemeentebesturen van 
Polsbroek en VI 1st, in bet gemeentehuis: het afbreken 
van bet In-staande schoollokaal, de onderwijzers woning, 
benevens het liwraangrenzetide huis eu het wederopbou
wen op deze terreinen van een schoollokaal met onder-
wijzeisvvoniug ten dienste van het openbaar lager ouder
wijs in beide gemeenten. 

Illnadag, Z « Juli. 
mihrlmlnadarp . te II uren. door hel bestuur der 

waterkeering van den cal. Oost-Hevolatiderjmlder, iu het 
gemeentehuis: hel makeu van werken tot verdediging 
van den oever vim dien polder, in één perc 

i ' « m , te 12 uren, door het ministerie van waterst 
enz., aau het gelmuw van het prov. bestuur: lo, liet 
Imuwen vuu 2 ijzeren draai brugge 11. ter vervanging vau 
de Ie eu 2e I Hellerbrilggeii, in 3 |tere. eu in massa. 
Aanw. IH Juli. Raming: pen-. I ƒ44112. pen. 2 /'4:.07. 
massa ^ J U l l ; -- 2o. het Imuwen van 4 brugwachters-
woningen luj de Pieter-Hmmnele-, Hei ler vaart s-, (ieeuweii-
eu Ie Lll'efleihriiggeu langs de Drentsche HiMifdvaart, m 
4 pen-, en iu massa. Aanw. 19 Juli. Raining: |n*rc. 1 
/ 3150. pere. 2 ƒ3184. |ierc. S ƒ:1184. |«erc 4 ƒ .IlSfi. 
massa ƒ 12(180: - :io. het maken van eene verbreeding 
tol l.is-en-laadplaals hij de Veene- of Ualkaiupeitsbi ng 
over de Divntscbe H.Nifdvaart enhet.laurl 11 verplaaw-u 
van den beneden d- l'aradijssluis lie vaart aanwezigen 
houten aanlegsteiger en herglonds vooi sibippeisgoedereu. 
Aanw. 19 Juli. Raming H800. 

Lrruuardrn , le [-a J uivn. door het ptov. bestuui: 
het onderhouden van het goiiverneuientsget-uiw te Leeu
warden met meubelen, van I Aug. '81 tot Hl Dec. '83. 
Aauw. Ml Juli. 

lloii.leril.ig. tt* Juli . 
Haarlem, te , uivn. dooi- het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gehouw van het prov. bestuur: 
het maken van een gelmuwtje voor eene zolfivgistrocrcudc 
[leilschaal te IJmuiden. 

.4 Hoop van Aanbestedingen. 
almrlaa. 29 Jum: het bouwen vaneen woonhuis v.mr 

A. llambrink: iugek. 7 bilj., als: 
V. Nijbof, te Almelo... ƒ3.111 
I-:. Esliuis. „ idem •> S39» 
J. Kamphuis, 1 idem • H278 
N. Westenberg. • idem • 3219 
.1. II. Vos. . idem - .'1208 
S. H. Ki-absliuis. « idem « :I208 
K N. Sporen, * idem • SI83 
gegund. 

Haarlem , .10 Juin : lo. de voortzetting der verbetering 
van het Krabbeisgat bij Knkhiuzen: minste inschr. was 
.1. van Houwenmgen Kz., te Amsterdam, vuor /'3.ï,730. 

«o. het uitvoeren van eenige werkzaamhediui op l ' rk: 
iiiinsU- inschr. was J. 11. Kieviet, te Ihemen, vimr ƒ5040. 

So. de uitvoering van eenig haggerwerk in het Noordei-
Spaarne: minste inschrijver was A. Kuijk, te Haarlem, 
roor ƒ 2 1 0 0 . 

Vught, .10 Juni: lo. het bouwen vau eeu postkantoor 
met directeurswoning; Sn. het bouwen van een winkel
huis met bovenwoning: 

postkantoor winkelhuis massa 
I'. v. d. Brugge en J. A. 

Lathouwers, te Vught. ƒ 19.600 
,1. Appel te 's-Bosch, 17.800 
Qebr. Meeuweae, idem. f 9793 ƒ 7«83 17.778 
J. v. d. Ven. Vught. ' 9600 6000 
P, Pijnenburg, idem. 17,600 
11. Schellekfins idem, 9402 7059 lff.461 
11. Dusée, te Tilbuig, 9087 7715 lff,752 
J. Dcnisse. te Vught. 9000 7000 L4.S00 
I'. A. Sleijn. te 's-Bosch en 

J. Verkuijleu. te (Ks, 8774 5724 
gegund uun J. Dcnisse, voor ƒ14.300. 

» l Ihelmlaadara. 30 Juni: het maken van buitenge
wone werken Uil verdediging van deu oever van Jen 
Wilbeluunapold.-r: ingek. 12 bil|.. als: 

J. Leys, te 's-Heer-Aiviidskerke, ƒ 18.&Q0 
J. VcrknijlQuakkolaar. » Vlissingen. 1 17.910 
It. den Ester v. d. Brink, 1 Kmbbeiidijke, » 17.700 
li Hage. 1 Middelburg. 1 17,700 
o. Holier. » Sliedrecht, » 17,610 
J. de Wille. . Vlissingen. • 17.600 
V. de Cleraa, 1 Selzate, - 17,511 
a v. d. Velde. • Horsele, l 17,510 
D. de Jong A z . 1 Neuzen. 1 17,500 
P. A. v. d. Velde. n idem • 17,411 
J vau Eek. * Hardinksveld. - 17.398 
l ' . OS Wilde Az.. 1 Kattendijke. 1 17,377 
gegund aan t'. de Wilde Az. voor f 17,372. 

»-Hag«>, 1 Jul i : de grondiuinvulling en nphoogiiig van 
het tsnejn rondom en in bet nieuwe ivchtsgebouw. ten 
dienste der arroiulissements-rechtbank en het kautonge-
reeht te Tiel: ingek. 3 bilj., als: 
.1. van Boften, te Dreumel. ƒ 1845 
D. J. de Jongh. » Zoelen, • 1695 
J. A. van Wyk Pist.mr, 1 Tiel, l 1650 

^roiiingen. 1 Juli ; lo, het doen van bestratingen op, 
benevens Tiet vernieuwen van 2 bestaande en bet maken 
van eeu nieuwen duiker ouder den Rijksweg van Gronin
gen tolde greiiisclieiding met frie-dand bijuYtierkesbrug; 
ingekomen 8 bilj., als: 
.1. v. d. Heig. te l ' l iuiu. ƒ 5440 
11. J . Kroon. " tintningeii. 0 519-1 
P. Niefatnd, 1 Wintum. 1 5350 
R. I. Dijkstra, • 1 Kollmu, 1 5339 
W. II. flarkema. » Wnrfhuizen, 1 5:100 
\ Teninga. » lintotegast, 1 5280 

J. Vcltkamp. § Bedum, « 5240 
l i . Wolthuis. • idem 1 4830 

ïo. het pki.itson van 3 dukdalven langs den westelijken 
oever der Huitcu-Aa buiten tie Nieuwe-Statenzijl; iugek. 
S bilj.. als: 
II. Sijilzes. te Faruistim. f 1599 
II. Teninga. • Nieuweschaus, 1 1589 
l i . t'. M. Rottinghui», • Delfzijl, » 1667 

Middelburg. I Juli : het wegruimen vau eeu wrak 
op de Necltjc-Jansplaut in de Onster-Schelde; ingekomen 
5 bilj.. als: 
J. v. d Klooster, te Btirgsluis. f 1600 
D. v. d. Klooster, » idem * 1470 
P. de Vries, • Haamstede, * 1449 
L. v. d. berge lz., • Bruinisse, 1 1100 
W. .Iiunelet Mz., » idem 1 999 

Middelburg. 1 Juli : het Urn wen van eene houten 
rijbrtig over de Vest aan het einde der Nederstraat; 
minste inschr. was p. J, Janssens, te Middelburg, voor 
f 3278. 

Hor-eh- 1 Jul i : tie gpwone onderhoudswerken van 
Ellewoutsilijk-eii-Hiirsele; ingek. 20 bilj., als: 
P. Verbuig. te Colunaplaat, f 36,970 
O. Vos, » Sliedrecht. • 34,000 
C. v. d. Velde. • Itorselc. 1 :14,000 
J. Kole, . Hansweert. • 33,396 
M. de Vriend. . Horsele, 1 33,261 
D. Tholens, 1 H.iek. I 33,200 
C. v. d. Hooft. • Neuzen, 1 33,150 
R. den Kiter v. d. Brink, * Krabbendijke. . 33,140 
.1. Lens, * Nieuwdotp, » S2,9;>0 
C. de Wilde. • Kattendijke, 1 32.788 
C. Holier, l Bruinisse, 1 32,363 
I). Bolier Cz., » Rilland. • 32.347 
J. de Witte. » Vlissingen, • 32,339 
J. KraagevehJ, • Hansweert, 1 32.000 
J Verkuul Quukkelour. • Vlissingen, • 31,867 
J. v. d. Hoek, • Middelburg, • 81,760 

te Hnnteuissc. 
-) Bruinisse-, 
l Hansweert. 
» Breskens, 

hpt bouwen t i 

te Brammen, 
• Warnsveld. 
11 Vorden, 
i> Rengetoa 
H Zelhem. 
« Hengelo 1, 

te Oppenbuizeti 
* Baard, 
* Franeser, 
•> Terhorne, 

Woudsenil, 
* Tjum, 

f 31,700 
• 31.4112 
1 80,996 
1 30.931 

synagoge; 

/ 2799. 
* 2671. 
1 2657.50 
1 2650. 
I 2635.1.1 
1 2445. 

ƒ• l.l.K(K) 
I 13.200 
1 12,912 
« 12,918 
- 12,885 
• t U H 

P, J. van Remortel. 
A. van Popering. 
P. J. Visser, 
I. nu Male Dz., 

Hengelo* <G.>, 1 Juli 
iugek. 6 hilj., als: 
l i . .1. Boezewiukel. 
A. Mutderije, 
C. Pasman, 
W. Kramer. 
O. J. Bel. 
H. Zilvold. 
gegund. 

Mnrek . 2 Jul i : het maken eener'vaste brug 1 Heibest. 
iugek. ff hilj., nis: 
D. tie Boer, 
Oebr. Jnuwstra, 
J. (J, Brouwer, 
Van der Schaaf, 
I'. Postma. 
J. Dijkstra, 
gegund. 

Hi-iiHdeii, 2 Jul i : de velschillende werken tot verbe
tering en verzwaring van sommige dijkvakken iu bet wa
terschap van den Hoogen M.iasdijk van Stad-en-Lande 
van Heusden; aangenomen resp. door A. de Kort, te 
Baardwijk. VOOT /'3333, C. Prinsen, te Made. voor ƒ 17,67". 
P. den Dekker, te Veen. voor ƒ16.839. 

Utrecht, 2 Jul i : het vvrdie|ien van den Kiouiuu-Rijn 
van den mond der Langhrneker wetering tot ongeveer 
1000 M. heiieden de brug te Bunuik; minste inschr. wa-
M. Lakervetd, te I'trecht voor j 2190. 

4materdam. 4 Juli: lo. het maken van bonten in de 
goten en eenige kapjien op 's Rijks weif; minsle inschr. 
was L. ('. Si-haade, te Amsterdam, voor ƒ795.82. 

2o. het herstellen en vernieuwen van reiniuingwerken; 
minste inschrijver was (i. | | . Brok meier, te Amsterdam. 
VOOT ƒ6535. 

3o. eenige onderhoudswerken op 's Rijks lijnbaan; minst.' 
inschr. was C. J. Maks J/., te Amstenlam. voor f 12.345. 

Maaatrlrht , 4 Juli: het gedeeltelijk vernieuwen vun 
deu bovenbouw der doornuubrug in bet Wnkerveld; 
hoogste inschrijver wits J | | . Meijeis, te Maastricht, v.mr 
ƒ4599; minste inschrijver W. Dresens. le Maastricht, 
voor ƒ4343. 

«.runlu Ken. 4 Juli : lo. het Imuwen vaneen schoolge
bouw, bergplaats, -jwelpliuits enz. aan den ikisterweg: 
minste der 9 inschr. was J. K. Toesman. te (initiingen. 
voor ƒ21.198. 

2o. bet bestraten van de Wittelattensleeg: minste in
schrijver was K. W. Wietzema. Ie (iroiiingeii, v.mr /'112II 

3o. bet leggen van kei hest rat ingen en trottoirs op het 
Heereplein, het verharden van een gedeelte van den 
Zuideisingel en verdere werken aldaar: minste der 7 
inschr. was J. Liikkieti. te Zuidwolde, viNir ƒ 1.1.580. 

4o. bet verrichten van verfwerken aan de gemeentelijke 
bad-eii-zweniiiirichling: minste inschr. was H. de Groot, 
te (iivuingen, v.mr / 870. 

•Idensaal. 4 Juli: het houwen van e.-n woonhuis 
voor ('. M. Helderman, onder beheer vin den architect .1. 
Moll, te Hengelo.., is gegund aan \ . Sieverink. tellreeuloi 

- eu verbouw van se|„iol l ! Nt renwUk, 5 Juli : de 
ingek. 5 hilj.. als: 

K. (iroeiiink, f 4112 
A. de Boer. 3827 
W. Voerman, 1 33«8 
J. de Boer, 1 3379 
O. J. Alierson, - 3332 
gegund. 

VJ in etc»-11. 5 Jul i : het bouwen van «vu.- openbare 
sch.h.1 te Hateit; iugekomen 10 bilj.. als: 
A. J. de Boer. te Nijmegen, ƒ 23,7W 
IL M Hendriks. t idem 1 13.954 
H. Hendriks. » idem « 13,708 
D. T. Gaastra. 1 idem » 12,865 
II. W. v. d. Waarden, •• idem - 12.550 
W. Kropman. » idem i 12,4.14 
II. vin Wezel, » Hatert « 12.119 
M. Hul keus. » (iassel. • 11,943 
A. Hetiiiiiiig. 1 Nijmegen. 1 11,500 
L. T. van liezenwijk. « Nedei-asselt. » 11.370 
gegund. 

MJinczeii, 6 Jul i : het verhoogen van de Waalkado 
met hijkni net ide werken: iugekomen 3 bilj., aLs: 
H. E. iie Baan, te Scheveningen, ƒ 20,885 
E. I. Wijers. Nijmegon, » 18.U5 
O. J. Groot, te St.-Aiuia hij Nijmegen. « 17.987 

' • -Hagr. 6 Jul i : het verrichten van haggerwerk 111 hel 
Zwartewater. tusschen den mond dei- Vecht en Husselt: 
ingekomen 2 bilj.. als: 
O. I, Mol. te Kuilenburg. ƒ0 .53 
E. J. E. lïoinperts, « Deventer, • 0.51 
[ter MS. 

K r u i m , 6 Juli: het verrichten van werken tot oever-
dediging van den Nieuwe-Neu/enpilder. in 2 pi'iv.; minste 
inschr. was l>. E. de Jong Az.. pere. 1 v.mr ƒ 17.150. peiv. 
2 voor ƒ48,100. 

• o i f i k . 7 lub: het Imuweu van 5 woningen, v.mr D. 
van der Heij Pz.. onder beheer van den architect E. Swart: 
ingekomen 10 hilj., als 
R. II. Zangen 
K. M. Znlstru. 
(i. II. Brouwer, 
r . Faber an P. Bijvoets. 
l i . D. de Boer, 
J. J. v. d. Leij, 
T. J. v. «1. Steele. 
T. D. Gaastia, 
A. Velsink. 
B- Veltiuan. 
gegund. 

Ie 'ksbierum. 
• BiLUtl, 
. Eianeket. 
> Sneek. 
« Oppetihuizen. 

AIII I I I . 
• Sneek. 
1 Britswerd. 
. Sneek. 
> Bolsward. 

ƒ 6444 
1 6068 
1 5892 
l 6839 
1 5685 
I 5349 
1 5324 
« 6177 
• 4827 
1 4559 

I N O E Z O X D E N . 

Breda, den 4 Juli 1881. 
Mijnheer de Redacteur, 

Toen ik mij eenige dagen geleden te Vlissingen 
bevond, gevoelde ik weder, zooals telkens, wanneer 
ik daar kom, den indruk, dat nog steals de prach
tige havenwerken aldaar zoo weinig worden gebruikt. 
In de bassins ziet men niets tlau de atoamachepen der 
Ifaatacbanpij "Zeeland", en hier en daar een enkel 
schip, gewoonlijk van onbeduidende afmetingen De 
meerpalen langs dc oevers zijn zoo prachtig in de 
verf, dat een enkele oogopslag voldoende i s . om tot de 
overtuiging te komen, dat zij niet aan hou doel 
beantwoorden. De corps-morts drijven in doodsche 
eenloiiigheid op de watervlakte, of liggen in die|ie 
rust legen de taluds van het haven bassin. Kortom, 
ieder, die eenigszius bekend is met de het]lijvigheid, 
gewoonlijk aan een zeehaven eigen, zal bij een bezoek 
aan Vlissingen een diepe teleurstelling ondervinden 
wegens de improductiviteit van de vele millioenen, 
aan die inderdaad prachtige havenwerken besteed. 

Men vraagt zich bovendien af, hoe het in Vlis
singen zal zijn , indien eenmaal de Rotterdamse he wa
terweg geheel beantwoordt aan de verwachting, tlie 
daarvan door de deskundigen gekoesterd wonlt. Thans, 
zou men meeiicn, is de groote vaart nog zeer gebaat 
door Vlissingen , tie schepen moeten daai' vaak lichten 
en afladen, maar hoe zal ' t z i j n , indien Rotterdam 
metterdaad eeu zeehaven van dun eersten rang wordl, 
wat, zooals wij hopen , ipocdig het geval zal wezen .' 

Ik heb mij bij mijn wandelingen lungs de Vhs-
singschi» haven en ook daarna herhaaldelijk afgevraagd, 
wat toch wel de reden mag ziju van de kwijning 
der daar aanwezige machtige etablissementen voor de 
zeevaart, en het is een groote belangstelling in zaken 
van dezen aard, die er mij toedrijft, eeuige ruimte 
in uw blad te verzoeken , teneinde ged achten wisseling 
over dit vraagstuk uit te lokken. 

Enkele opmerkingen geef ik hierbij gaarne als 
inleiding ten beste, verder het woord uan buter 
ingewijden ov eriatande. 

In de eerste plaats wonlt te Vlissingen zelf de 
meening verkondigd, dat tijdens de voorbijgaande 
drukke weken van de twee gepasseerde winters — 
toen de ijsgang Antwerpen onbereikbaar maakte — 
misbruik is gemankt van de onverwachte levendig
heid. Werklieden waren niet dan tegen zeer hooge 
loonen , en dan nog met moeite, te verkrijgen. Meu 
spreekt verder — ik rog bet onder reserve, onbekend 
als ik lien met de feiten — van verkeerde hande
lingen van spoorweg- en andere ambtenaren, waardoor 
expediteurs en zeelieden souden zijn afgeschrikt. 
Anderen verhalen: er is voor cargadoors, ex|teditcurs, 
enz. in Vlissingen niet dun met moeite en tegen 
hooge huren woning Ie krijgen, enz. E r wordt 
eindelijk ook gemoui|H-ld; de sjioorwegv racliten up 
tie Zeeuvvsche lijn zijn veel te hoog, en niet in ver
houding tot de Irimsiiü-tarieven op de groote inter
nationale ijzeren verkeerswegen. 

Dit laatste bezwaar, indien bet gegrond is, is 
zeker vrij overwegend; ik ben niet in de gelegenheid 
geweest, om het nauwkeurig te onderzoeken, en ik 
herhaal, dat ik slechts eenige opmerkingen maak, 
hopende daardoor anderen aanleiding te geven, om 
ook hun meening te zeggen. 

liet is er mij om te doen, nujnheer de Redacteur, 
om door middel van uw geacht bind een kleinen 
stoot te geven nun de bevordering van een belang, 
dat ook n , zooals ik zeker weet, zeer ter harte gout, 
ul . dat van hau.lel en nijverheid. Ik zou zeer gaarne 
/.ien, dat Vlissingeifs haven uit den diepen slaap 
ontwaakte, en toch ook deelnam aau de groote le
vendigheid, die elders, b, v. bij bei niet veraf zijnde 
Antwerpen, waargenomen wordt, en het zou mij bij
zonder aangenaam zijn , indien ook andere lezers vuu 
uw blad ol de Redactie zelve met mij aau dit on
derwerp de aandacht wijdden, die bet zoo ruimschoots 
verdient. 

Mei gevoelens vnn hoogachting heb ik de eer 
t«' 'Ü" Uw dw. dienaar 

II. O . DlJKKKMAN. 

's-Gravenhage, \ Juli 1881. 
Geachte Heer Redacteur! 

' i Werd eindelijk, na herhaalde malen door vele 
werk/aamhe.len uitgesteld te zi jn , t i jd , om mijne 
boekenkast eens na le gaan en schoon te maken. 
Zoo iets doe ik liefst zelf en alsdan wonlt elk werk 
met Mangstell ing nagezien , genoteend enz. Eindelijk 
komt mij iu handen: 

• De kunst in de Handwerksngverheid, door C . 
Huysken, uitgeverC. L . Brinkman, Amsterdam. 

De portefeuille opengemaakt zijnde, is de inhoud 
slechts t> afleveringen (met ruimte voor nog 4 of'ti), 
trots de vele beloften van den uitgever in het prospectus 
en hel daaraan toegevoegde verband. dat VOOT het 
geheele werk moest iiigeteekend worden. Het werk 
droeg bij de uitgave de sympathie weg, en nu nu 
7 a 8 jaren nog steeds tie eerste '2 afleveringen , 
ondanks de verplichting vau den uitgever om, waar 
v o o r bet geheele werk m o e s t ingeteekend worden , 
dit ook te leveren. 

Ik overlegde bij mij zelven, dat ongetwijfeld de bouw
meester het druk gehad had . . . . maar dan die 
7 a 8 jaren.' . . . . De uitgever had zeker de 
o v e i ige platen In tie waring eu was traag (liever 
schromelijk lui) in het afdrukken ? . . . . maar hiertoe 
7 of 8 jaren te wachten!!! 

Ik sloot de portefeuille met weerzin, want ferm, 
degelijk was er aangevangen in eene behoefte te 
voorzien, en nu had men willekeurig den inteekenaan 
een verband opgelegd, waaronder zij feitelijk thans 
nog verkeeren. — De twee eerste afleveringen, ver
schillend geiiommenl met het oog op de compleete ver
zameling, dienen thans nergens toe, en het geld 
daaraan besteed is weggeworjien. De zaak brengt op die 
wijze de Nederlandsche uitgevers, welke toch : : l veel 
te overwinnen hebben, in discrediet door bet met-vol
brengen der aangevangen taak. 

Mijn doel was niet aan deze gewaarwording publiciteit 
te geven, maar mijne warme liefde voor al hetg.vn 
gedaan wordt tot uitbreiding van degelijke kennis 
in ons schoon bouwvak bracht mij de vraag op de 
lippen: Aan wien de schuld/ aau schrijver o f uitgever.' 
en indien de laatste daarvan oorzaak is, zou dan onze 
president der .Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst geen anderen uitgever bereid vinden, om zijn 
goed werk te voleinden, en dengene bekend te maken, 
die eene opgenomen verplichting niet volbracht.' 

Hoogachtand Uw dv. dienaar, 

A + B . 

Vervolg der Berichten en MededeeliiigënT^ 
B I N N B N L A N U . 

A m s t e r d a m . Het advies van Burgemeester eu 
Wei houd ors iu zake de aanvaarding van eeu kapitaal 
van 3 millioen van de burgerij der stad, ten behoeve 
van eeu kanaal voor de Rijnvaart , manie Amsterdam 
tlit behoeft, luidt: 

• «Burgemeester en Wethouders meeueii dut on,treilt 
de aanvaarding vun het kapitaal vooi- zulk oen doel 
geen twijfel beslaan kan. 

• Door het ontraden van elke redelijke poging tol 
afwering van tie ramp, die Amstenlam bedreigt, 
kluchtig en moedig te steunen, zouden zij meenen 
niet te beantwoorden aan het vertrouwen tloor den 
Raad in hen gesteld. Sedert 10 Jaren heeft de Raad 
der hoofdstad de kortste verbinding met den Hijn op 
krachtige wijze voorgestaan, geen gelegenheid ver
zuimd om tie Regeering het hooge gewicht daarvan 
te doen gevoelen , en nu een ter kwader ure en ten 
onrechte opgeworpen vrees voor staatkundige verwik
kelingen ; nu er twijfel schijnt te bestaan of hetgeen 
hier en elden gezegd werd , niet tc sterk is gekleurd ; 
nu een aantal ingezetenen r ich, uit aanmerking van 
dit een en ander, en ziende welken loop «Ie zaak 
dreigt te nemen, bereid verklaart om, de daad bij 
hel woord voegende, een deel vun hun vermogen be
schikbaar te stellen, teneinde, indien hel langs dien 
weg mogelijk is, meeetei te blijven van de mer
cantiele toekomst vnn Amstenlam, — kan nu dr 
Vertegenwoordiging der burgerij aarzelen om aan deze, 
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vuur het zeilde <lo<*l, zon noodig, wn nieuw offer Ie 
vragen 1 

iHuns inziens behoeft die vraag slechts gedaante 
worden om daaro|i oniniddellijk het antwoord te 
kennen. Immers, wordt afdoende verbetering van 
den waterweg naar den Kijn niet verkregen, dan zal 
alles wat Amsterdam vooi- zijn transatlantisch ver
keer heeft gedaan slechts kunnen strekken om zijne 
markt te doen blijven eene min of meer bloeiende 
miisiimtiemurkt voor eigen behoefte en die van zijne 
naaste omgeving, maar in den wereldhandel, die 
Amsterdam groot heeft gemaakt, zal het voortaan 
de haar toekomende rot niet meer kunnen vervullen. 
Burgemeester en Wethouders zouden zich niet ver
antwoord achten, indien tij niet elk middel aangrepen 
wat strekken kan om dit te verhoeden. Daannn 
stellen zij vimr. het uaiiliod der Commissie, die zoo
veel leven wist te wekken in de door het onverwachte 
votum der Kamer verslagen burgerij, met erkente
lijkheid te aanvaarden en daardoor uit te spieken, 
dat Amsterdam liereid is , voor het totstandkomen 
van een voldoend kanaal iu oostelijke richting, eene 
bijdrage van 3 millioeu te verleenen. Indien de Itaad 
zich hiermede vereeuigt , zullen Burgemeester en Wet
houders nader de vereischte voorstellen te dezer 
zake doen." 

Tevens is een con rept-ad res aan de Eerste Kamer, 
met verzoek tot verwerping van het wetsontwerp, 
deu Itaad voorgelegd, dat niet op 1 na algemeene 
stemmen is aangenomen. 

Advertentiën. 
Iemand bekend mei .I.' BOUW en WATER

BOUWKUNDE — opmetingen — g,«s! kunnende 
achryven en (aekenen, zag ziel, gaarne mot I Angus, 
tus e. k. uls 

OPZICHT K R-TEEK EX A A R 
geplaatst, of als Uitvoerder of Adsistent bij 
een solied Aannemer, Haas, werkzaam. 

Brieven franco ouder letter S nan T l H E M E ' S 
Advertentie-Bureau te Nijmegen. 

In eeu der grootste steden van Zuid-Holland 
wordt door sterfgeval in eene zeer beklante MET
S E L A A R S A F F A I R E , welke meer dan " . ' i jaren 
inet succes wordt uitgeoefend, een 

D E E L G E N O O T 
gevraagd, instaat om volgens nader overeen te ko
men voorwaarden de zuak na eenigen tijd geheel 
over te nemen. 

Inlichtingen wonlen persoonlijk gegeven, na voor
af schriftelijke aanvrage, onder No. 3.'lt>, aan het 
Magazijn van Teeken behoeften van J . S. J . DE J O N G H 
W . J . Z N . . Koningstraat Arnhem. 

I 

In de maand September e. k . , op nader te lie-
palen dag en plaats, zal in het openbaar wor
den verkocht: 

Het BUITENGOED tSTADZICHT', zeer aan
genaam gelegen op het Hoogcveld onder Hatert, aan 
den Postweg, tegenover het Huilen van den Heer 
B A H L M A N N , op '20 minuten van Nijmegen, groot 
ongeveer .'f.50 H . A . , te veilen in 3 iiei-cee.cn en 
in massa en te aanvaarden 1 Mei 1882. 

W. C. BöHTLINGK. Notaris. 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
F A B R I K A A T 

I M E . V HI MIL k C, tVitUMl. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT, DE ERVEN H.TRIP. ROTTERDAM. 
Aanbesteding bij Inschrijving, 

van het maken eener Schilderi.jen.zaal 
bij het Museum te Dordrecht, met 
de leverantie van de daartoe benoo 
digde materialen. 

Het Bestek is tegen betaling van / 0.50 per 
exemplaar op franco aanvrage, verkrijgbaar ter Se-
eivtarie van de gemeente Dordrecht, en ligt tevens 
met de teekening ter inzage aau het Bureau der 
Gemeentewerken aldaar, alwaar de noodige inlich
tingen te bekomen zijn. 

De balletten iu te leveren ter Secretarie voornoemd, 
vóór Maandag den 18 Juli 1881 , des middags 
13 uur. 

Aanwijzing in loco op Zaturdag 10 Juli te vo
ren, des namiddags "2 uur. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
( V o o r r e k e n i n g v a n d<;ii .Staat.) 

Op Donderdag den S>i ," n Juli 1881, dei na
middags ten '2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tol Exploitatie van Staatssjioorwegen 
bij de Moreels*; Laan le l'treeht, van: 

Bestek ii». 209. 
H e t maken van een goederenbergplaats 

e n eene veelading op elk der stations 
Zevenbergen en Oudenbosch. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens $ 71 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den Juli 1881 ter le
zing aan het Centraal bureau hij de Moreeba Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur Jhr. W. 
H O E L ' E F T te Kothrdam m is op franro aanvraag 
aau genoemd Ceiiliaalhuieau (afd. Weg en Weiken) 
Ie bekomen tegen betaling van /'O.fiO. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Centraalbu
reau (aldeeling Weg en Werken) endoorden Sectie-
Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op hel terrein zal geschieden op deu 
1 Juli 1881. 

Utrecht, den Ü' 1 '" Juli 1881. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n ö t a a t ) 

Op Donderdag den Sl*** 8 Juli 1 8 8 1 , des namid
dags ten 1 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 300. 
Het ophoogen van een gedeelte spoor

weg tusschen Oudenbosch en Zeven
bergen ; het leggen der tweede spoor
baan tusschen het aansluitingspunt 
der spoorwegen van Zwaluwe naar 
Breda en naar Essehen nabij Zwa
luwe en het station Roosendaal; het 
wijzigen en uitbreiden van sporen 
en wissels op de stations Zevenber
gen , Oudenbosch en Roosendaal. 
met inbegrip van het leveren en 
verwerken van ballast en het ver
richten van daarmede in verband 
staande werken ten behoeve van den 
spoorweg van Zwaluwe naar Essehen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens Jj 73 van het bestek. 

Het bestek ligt vnn den 7ATN Juli 1881 ter lezing 
aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan en 
aan het bureau van den Sectie-Ingenieur Jhr. W , 
H O E U F F T te Rotterdam en is op franco aanvraag 
aan genoemd ''eutraalbtneaii (aid. Weg en Werken) 
te liekomen tegen betaling van ƒ 2 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven aan bet Centraalbu
reau (afd. Weg en Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
13'i'" Juli 1881. 

Utrecht, den 6'1*» Juli 1881. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van tien Staat.) 

Op Donderdag den 14 ' l c n Juli 1 8 8 1 , des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatss|K>orwegen bij 
de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek G. 
Het maken en leveren van stalen tong

bewegingen met toebehooren en ijze
ren excentrieken, ten behoeve van 
den spoorweg Zwaluwe Essehen. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens | 17 van het Hestek. 

l ie t Bestek ligt van den 8 0 * " Juni 1881 ter 
lezing aan het Ontraalbiireuii bij de Moreelse Laan 
en is op franco aanvraag aan genoemd Centraal
bureau (afd. Weg en Weiken) te bekomen tegen 
betaling van ƒ 1 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven Op het Centraalbureau 
voornoemd. 

Utrecht , deu 29— Juni 1881. 

I 

De Architecten G . J . V A N G E N D T en C. M . O. 
S I E R A A D , tc ARNHEM, zullen op Woensdag 13 
Juli 1881 , des avonds ten 8 ure, op de bovenzaal 
van tCafè Suisse" in de Koggestraat, le Arnhem, 

in het openbaar aanksteden; 
Het verbouwen van het Huis in de 

Rijnstraat te Arnhem, bekend als 
wijk C No. 67. met het maken van 
een nieuwe Onderpui. 

De teekeningen liggen ter inzage iu het lokaal 
der besteding, van af Vrijdag 8 Ju l i , van 9—4 ure, 
terwijl de bestekken van af dien datum verkrijg
baar zijn tegen betaling van 25cents, ter Drukkerij 
van den Heer GOERS te Arnhem. 

Aanwijzing in loco op Dinsdag 12 J u l i , des mor
gens ten 10 ure. 

Inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen 
ten kantore der Architecten voornoemd. 

Mezalk 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 , ana., aaanede B E K L E E D I N G 
vau 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. 

l ' 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 & 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 . oon, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Schêepmakerthaeen .V". Oü en Juffcrsiraat N". 5 ö . 

R O T T E R D A M . 
H O L L E M E T S E L B T E E N E N 

g ( P R O r i E L S T E E N E N 
- I T R O T T O I R S T E E N E N 

•§ & I W A A L V O R M E N D R I E L I N G 
° ( G E V E L S T E E N ) r S 
wonion tot ooncurreerende prijzen gemaakt aan de 

Steenfabriek van 
J . HKI.DKB V t L , Dockiim. 

I ^ i Ó O ^ I > E N J I E T 

G E N T (België). 
Eenige Fabriek van het Vasteland, waar alle soor
ten C E M E N T T E O E L S vervaardigd wonlen. 

MONSTERS ea MONMTKKKAAKTKN ziju op 
franco aanvrage te bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

11 * 3 
" 3 

FABRIEK DE H O L L A M I S C l l I J S S E L 
J U K d O I G H & V". 

Civiel-lngeniours te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst inogelijken tijd alle soorten van S t o o i n b a g g e r m o l e n a in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opl.rengst van 150 tot 2000 M 1 pet-
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n , K e t e l a . D r i j f w e r k e n L o c o m o b i e l e n H e l m a o h l n e a , 
S t a a n - en T e g e 1 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. 

Specialiteit 

'WATERPAS-, HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

mor Ingenieurs, Arch i t ec ten , Landmete r s , 
Teekenaars , enz, 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

A M S T E R D A M 
Heilweg X». .ï. 

U UL III11M 
Xaluurl. \s|ihall van: 

V A L | )E TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D 

l . i 'c i ini | i i i i ihTii l i ' \ \ |p | i , ï l i \w".i ' i i i'ii iliin l)orsrti\loeren. 
Werken in \s|>tialt-.Masliek voor Trottoirs, Ska t inrz-lt i nlv>. Mout vloeren, Kelders 
Kolf- en kegelbanen. Winkel- en Magazijn vloeren, (langen, teramla's. Kriig- en 

Dakbedekkingen, Itelon-l-ïiiiileeriiinni. Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend. Ondoordringbaar, beraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
aan het Kantoor der fabriek. Heilweg 3 , Amsterdam, of hij den Heer II. G. K N O O P S C.OZN., Heek-
straat F . (J'2, te Arnhem. De Directeur, W. PATON WALSH. 

H. & J. SUYVER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS en 
HoUandsche Tuin en Zeepaard. 

Bickerstraat 
A M S T E 1 R . D A M 

- A - l g f o i u e e n D e p o t 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SAi\llAt ,E.. TE KEHiMKS KltWhltUk. 
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 7ti Roltenlam, alwaar ook 
verkrijgliaar: Vers-billende soorten van goedkoop 
TEGELS eu TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguei nines). 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R O Y k B O C H , M E T T L A C H 
n B O C H F r è r n . M A U B E U G E 
fg M I N T O N , H O L L I N S a C , STOKE 
2 bij «Ie l ' 1 ' ! ! ! ! ' t ff i thm en DeaatBottaBM! 
V D E L I H T A P , Haringvliet 7, ltotterdam. 

Uit de hand TE KOOP 
een r» paardenkracht-s staande M A C H I N E , van 
M A R S H A L & S O N S , tot lagen prijs; te bevragen 
en dagelijks in werking te zien aau de Stuamgrnt-
terij te Krommenie. 

A . E . B R A A T , 
Bonermaterialen, \JOOA- en Zinkwerken, ltotter

dam , Goodsche Singel its. Oeneraal-Ageni voor 
Nederland eu lndie vau de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren J O S S O N Sc DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
floor <le Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam. 
Wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

Aannemers-Materialen 
t e 

B. HOLS BOER, te Arnhem. 
IHHH. Z i l v e r e n M r d n l l l e v o o r W n t e r -

p A N - l i i N t r u i n e n t e n . 
1 * 7 9 . H o o g N t e o n d e r H 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 u i e e t - I n n t r u i n e n t e 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. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 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 I t O E V E N . 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorsehrillei,, /eer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leveiil door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l l e n v I i . i i i . l n , . p r i j s o p g a v e n ei, 

s c h e t s t e e k e n i n g e n worden op aanvrage direct 
toegezonden. B l' 1 s*. 

4 Heimachines. Syataam M O R R I S S O N niet ol 
zonder schip. 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokera. 
Dagkeeten. 
H e i m a c h i n e 8 voor Hol l . Stelling. 
1 Stoomtraamolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende ,,. , „ . 2.". 

M 3 water |,er minuut (;l ., li J | . hoog opvoerende). 
Kalkloodsen 
Ankers. Kettingen. Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
i«uiij dennenhout en paaleinden. te bevragen hij 

L. J. van den STEEN HO VEN, lo Co. 
Aannemers, llundelskade, 

Amstenhnu. 

AO. - In plaats van / 22.— 
L'ART ET LINDUSTRIE 

de tous les 1'euples 
a L'Exposition Universelle 

D l 

1 8 7 8 . 
1 volume in i". de 630 pages avae 300 gra

vures sur bois 
Hit Prachtwerk, irectebfloan m 1879 aa ge

heel nieuw, waarin eene beschrijving benevens 
een aantal platen voorkomt van B O D w - B E E L D 
en SCHILDERKUNST, MACHINERIËN au 
een aantal andere vakken, i s , zoolang da voorraad 
strekt, verkrijgbaar, franco legen toezending van 
een postwissel i, TIEN G U L D E N , te AMSTER
D A M bij 

L TAN BAKJCENES &, C". 
Gedrukt bg 0 . W. van der Wiel Si Cu. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N". 29. Zaterdag 16 J u l i 1881. 

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 ibouueineut bednmgt vuur het binnenland ƒ1.15 per .1 inftaudeu of 
wel bij TOoruitbet*liu(t tM guide* per ja*r. Afzonderlijke uuuniier» bij voor-
uitbestelliu^ 15 cent. 4-

Alle stokken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ailvertentieu vau 1 5 regeU ƒ 1 . — , daarboven 20 cent vuor elkeu regel 
plaatsruimte m 10 nuit voor een bewijsnummer. Advertentiën voor bet bui-
teuland 25 cent per regel. 

N A T I O N A L E W E D S T R I J D 

O P H E T 

GEBIED DER NIJVERHEID HET TENTOONSTELLING 
V A N I N G E Z O N D E N V O O R W E R P E N 

T E 

L E E U W A R D E N . 

II. 
Het meubelvak en de decoratieve nijverheid zijn 

in dezen wedstrijd het best en het meest van alle 
vakken vertegenwoordigd. 

Vijf prijsvragen waren uitgesehreven iu het ineu-
belmakersvak: 1. Een ameublement voor een ont-
vaugsalou, bestaande uit tafel, c anapé , jardiniere 
en ten minste één stoel; 2. Een hullet voor een 
eetkamer, stijl oud-Holluiidschj 3, Een Mnpersoons 
ledekant met compleets draperie; 4. Eenschoorateen-
spiegel, minimum glasbreedte 1.10, met georneerde 
omlijsting, en iï. Een domessch rijf bureau. 

Naar het eerste vraagstuk dongen vier meesters 
mede. De keuze der grondstoffen bestaat in gepo
litoerd cu gebeitst, mahonie- en natuurlijk noteboom-
hout. Over 't algemeen mag de constructie der werk
stukken goed genoemd wonlen. Ook op de concep
tie valt weinig af te dingen. Vlugge vormen, ge
paste ornementatie en goede vulling vindt men in 
de meeste werkstukken terug. De meubels van de 
firma's Kuhn tc Groningen, Bleesing Sc Zoon en 
Jansen Sc Zonen , beiden te Amsterdam, munten door 
artistieke bewerking uit. 

Inzonderheid kenmerken zich de uiigepolitoerde 
uoteboomhouteu meubels van laatstgenoemde firma 
door een zeker cachet. De vlugge renaissance-vorm 
gepaard aau de kleur van het hout, en de degelijke 
bewerking plaatsen dien werkmeester op een hooger 
standpunt dan zijne mededingende collega's, hier ver
tegenwoordigd. Maar tegenover hein staat een an
dere meester van met minderen rang, die door het 
eigenaardig cachet, dal hij aan zijn werkstukken 
heeft gegeven, kunststukken heeft geleverd, waar
op èn uit het oogpunt der techniek én uit dat der 
esthetiek weinig of niets valt af te dingen. De 
heer Eckhart uit Rotterdam heeft een eetkamer-
ameublement, uitgevoerd iu Amerikaaiiseh noteboptn-
hout met fnyence de Delft en overtrek van fluweel, 
in den renaissance-stijl tot opluistering ingezonden, 
dat een waar sieraad, eeu der meest aantrekkelijke 
punten der tentoonstelling mag genoemd worden. 
De combinatie vun het mat grijze hout, met faveuce 
medaillons en de donker poiu|Kidoorkleurige velours, 
vormen eeu treilend geheel. De eettafel en het bul-
let zijn meesterstukken van schrijnwerkers- en beeld
houwkunst; degelijkheid vau constructie en trotse In' 
vormen ziju geheel met elkaar in harmonie. 

Van fantasie stoelen vindt men hier overigens 
een groote verscheidenheid. De lirma Jansen Sc Zo* 
uen geeft er eenige en ook de heer Minimi te A m 
sterdam, fauteuils . l iébé, gecapiloneerd en eeu baud 
in het midden, met binnenwerk vun gecapiloneenle 
uéluche, smaakvol van vorm en vau bewerking. 

Op de tweede prijsvraag kwamen 5 antwoorden 
in. Do opvatting en uitvoering hiervan bieden groote 
verscheidenheid uan. Van het eenvoudig notebooin-
lioinuii bullet van deu lieer Jongbloed te Leeuwar
den tot het prachtig gesneden eikenhouten bullet 
van de firma Jansen, iu strengen oud-Hollundschen 
stijl, is eeu climax vuu degelijke en fraaie werkstuk
ken geleverd. Het werk van deu heer Jongbloed is 
degelijk en niet van vlugheid ontbloot; het zwart 
gebeitste hullet met matte Ornementen vun deu heer 
Kuhn te Groningen is smaakvol; het kolossale iioteboum-
houten buffet van de heeren Bleesing te Amsterdam 
heeft reeds artistieke waarde; hel hullet van den 
heer Plet te Leeuwarden is een hoogst verdienste, 
lijk werkstuk; maar het werkstuk tun de heeren 
Jansen overtreft zeker de genoemden door strenge 
opvatting van stijl en trotsehe uitvoering. Daarne
vens heeft de heer Eckhart ler opluistering gezon
den een bulletkast, met antieke Louis XV-versiering, 
grisailles van Vau Nyiuwegen, een authentiek stuk 
uit een woonhuis van dien tijd, dat een prachtig 
jiendant van het inritstuk van «le heeren Jansen 
uitmaakt, maar het in origiueele opvatting eu kun
stige uitvoering toch naar de kroon steekt. 

Van het derde vraagstuk zagen wij slechts twee 
leilekailteu. Dat van den heer Jongbloed, in maho
niehout met groen wollen draperie hekleed, is eeu 
werkelijk goed werkstuk, doch het zwart gebeitste 
ledekant vun de heeren Bleesing is door zijn trot
sehe vormen eu keurige bewerking een waar pronk
stuk eener weelderige slaapkamer. Deze firma com
pleteerde het stel door de inzending van eeu rijk 
gewelkte twcejwrsoon>s waschcommode, twee nacht
tafels en kleerkast met spiegel. Teekening en tech
niek laten hiervan weinig te wenschen over. 

Drie sehoorsteenspiegels kwamen ler mededinging 
in. De eene, van den heer Bi l l ro th , onderscbeidt 
zich door zijn reusachtigen omvang en sierlijke om
lijsting. De heer Bouvy zond een juweel van een 
Venetiaaiischen spiegel; de heer Heintjes te Amster
dam zond een spiegel met kunstig gesneden lijst van 
ueroboutnbout, die echter niet ui onzen smaak valt, 

Het laatste vraagstuk is door zes werkmeesters 
Ircuiitwourd op een wijze, die meer dan verdienste
lijk mag genoemd wonlen De techniek is hij de 
mestten onberispelijk, de opvatting smaakvol eu de 
uitvoering correct. Men treft hier weder allerlei 
vormen, houtsoorten eu combinatiën aan. Het eb
benhouten bureau met matbewerkte ornementen, in 
den renaissancestijl, door de firma Hillebrand le 
Leenwanlen ingezonden, is een juweeltje; soberheid 
van Ornementatie aan strengen vorm zich purende, 
is het zoowel uit- als inwendig een meesterstukje 
van bewerking. 

Het Itnliannsch-notebooinhouten bureau vun de 
heeren Bleesing en het zwart gelieits'e van de hee
ren Jansen zijn trotscher van opvatting en rijker 
van uitvoering. 

Op het gebied van decoratieve nijverheid valt ook 
veel te prijzen, ja met weinig te bewonderen. Hier 
spant weder de heer Eckhart te Rotterdam de kroon. 

In deze rubriek werden "> prijsvragen uitgeschreven. 
I. Een raam- en deurdécor voor een ontvangsa-

lon , beslaande uit tulle eu damasten gordijnen eu 
portieroe, stijl-I»dewijk X V I . Hierop kwamen twee 
antwoorden in. Van beide decoraties ondei-scbeidt 
zich die van de heeren Jansen door bijzonder rijke 
en artistieke opvatting van uitvoering. 

Op het tweede vraagstuk: een doek, geschilderd 
als (iobelins-iinitatie, kwamen drie antwoorden i u , 
die niet van verdienste ontbloot zi jn, doch geen bij
zondere kunstwaarde bezitten. Daarentegen zond de 
heer Eckhart een décor in het gen re-Ten iers op 
doek geschildei'd, zoo wegslee|>end schoon, zoo be
goochelend oud eu oorspronkelijk, zoo schoon van 
kleur, zoo juist van tableau's, zoo trots van omlijs
ting en zoo kolossaal van omvang, dut al de vori
geu erdoor in het niet zinken. 

Op de vraag naar een gedeelte geschilderd plafond, 
Mijl Louis X V , kwamen 3 antwoorden in. Ofschoon 
niet van verdienate ontbloot, kunnen echter geen 
van allen meesterstukken genoemd wonlen; het ver
dienstelijkste vau allen is nog dat van deu heer Boom
gaard te Amstenlam, 

Op het vraagstuk voor eeu pilaster met paneel-
vulling kwam slechts één antwoord in. 

Op de vraag naar eeu midden-ornement voor een 
plafond in een vestibule, stijl Neo-grecque in gips of 
steen-karton, kwam slechts een antwoord in, waar
van de heer Miedeiua te Rotterdam zich zeer ver
dienstelijk kweet. 

De heer Eckhart heeft voorts nog verscheidene 
voorwerpen up bet gebied der decoratieve nijverheid 
gezonden , allen uitmuntende door hooge kunstwaarde. 
Zoo zond bij een toegangsdeur met deurbekroning 
voor een salon, stijl Louis X I I I , eeu penant vulling, 
stijl Louis X V I , twee meeateratukken van decoratieve 
kunst, waarin zeer rijke conceptie van ornement, 
kleui'scluikeering en encadrement samengaan tol hei 
vormen van een geheel, dat het oog aangenuuui 
treft. 

Bovendien treilen wij van den/elfden meester een 
kunstwerk vuu beeldhouw-en drijfwerk, dat endoor 
de zeer rijke conceptie i'ii door de meesterlijke be
werking de aandacht der kunstkenners tot zich trekt. 
Het is een zilverkast iu den stijl van Louis N V ! , 
naar het ontwerp van Eugène Pi ïguot en gemonteerd 
met koperen drijfwerk door Leo P. Stracké te Rot
terdam. Het lieelilhouwwerk op het deurpanel , 
Op de kap en de pilasters, is zoo keurig en zuiver 
gebeiteld, de medaillons en de fries zijn zoo heerlijk 
gedreven, dat wij ons iu den bloeitijd van-de l l o l -
landscbe beeldhouw- en graveerscb K>] verplaats! 
kunnen deuken. 

Maar ook de heeren Jansen hebben een paar ju
weeltjes van fautasieineubels geleverd in hunne brand
kast, omsloten in gebeitst uoteboomhouteu gebeeld
houwde kast en in bun bijouteriekastje, loeiden mei 
geschilderd deurpaneel, 

Onse ruimte laat niet toe, nog meer inzendingen 
van dien aard door deze en andere firma's hier in 
bijzonderheden te vermelden. Wij mogen volstaan 
met de verklaring, dat in verscheidene genres hier 
degelijk en meestal itok Nuaakvo! werk is geleverd. 

De beer Kamphuis, te Tilburg, exposeerde drie 
salontafeltjes niet vei-sclullende metalen, ivoor en 
houtsoorten ingelegd, waarvan de figuren (wapens, 
beelden an letters) zoo zuiver met de laubzaag zijn 
vervaardigd en zoo kunstig ingelegd, dat het de 
lielangstelling van vele kenners trekt. 

Itnuii zijn de inzendingen van schilderwerk, hout
en mariner-imitatieii. Met genoegen kan men hier 
ontwaren, dat in dit genre iu ons land iu de laatste 
jaien goede vorderingen zijn gemaakt. Menig |Kineel 
getuigt van groote vaanligheid en natuurgetrouwe 
behandeling. De heeren Wassink te Doesburg, 
Van der Wal te Leeuwarden, Van der Zee te Sneek 
en Viveen te Utrecht hebben schoone proeven van 
hout* en marmer-imitaties gezonden. Vooral de laat
ste onderscheidt zich pnu'htig in de marmer naboot
sing op gh's, terwijl hij tevens zeer verdienstelijke 
proeven leverde van etswerk eu transparant Iwschil-
derde ruiten van matglas. 

Van iiuilatie-Japansch verlakt met paarlemoer u i -

gelegd , hebben de heeren Reijinga te Nieuwer-Amstel 
e n We ld ing te Rotterdam waarlijk schoone proeven 
galeven], die voor het oorspronkelijke Japansch.dat 
bij ons gewoonlijk in den handel komt, niet behoeven 
ÉcMdf te staan, ja in conceptie daar xelfs boven staan. 

Op het gebii-d van kunstnijverheid schittert de 
Koninklijke Tapijt fabriek ie Deventer met twee Snivr-
iins.be tapijten vau buitengewoon schoone teekening. 

In goud- en zilverwerken en edelgesteenten spannen 
de Qrma'i Verschuur en Bonebakker te Amsterdam 
de kroon. Ue eerste leverde een kostbare en schoon 
gezette dames|iarure, een dito met in goud gevatte 
ptuvls, benevens een zilveren mil ieu, met kristallen 
bokaal vnn schoone teekening en fraais bewerking. 
De andere firma zond als prijsstuk een zilveren ovaal 
theeblad met doorbroken rand, uil de hand gewerkt, 
keurig van teekening, zooals men slechts vau zulke 
meesters hl het vak kan verwachten. 

De firma Iteyiiders te Leeuwarden stond ter op
luistering af iH'ti vitrine met goud-, zilverwerken en 
juweeleii, waarin menig werkstuk van groote kunsi-
waarde. Het geheel vormt een waar sieraad van 
de tentoonstelling. 

Ile firma Zwanenburg te Sneek vertoont eeu dia
manten parure, die zeer vlug van vorm en van 
fraaie steenen is voorzien. 

Eenige proeven van graveerkunst toont de tentoon
stelling, die niet onverdienstelijk zijn. De ko|>eren 
plaat met inscriptie, door de firma Verschuur te A m 
sterdam ingezonden, kernnet k l zich door kunstwaarde: 
het licht een bruin der figuren komen door doel
matige arceeringen zeer fraai uit. Een allerliefste 
teekening biedt de met wijngaardranken omlijsting 
van de inscriptie aan, door den heer Helweg te Amster
dam vervaardigd. De plaat, dooi- den heer Mebius te 
's-Gravenhage ingezonden, is aardig gemodelleerd. 

In paasetnentwerken leverde de firma A dels te 
Leeuwarden eenige zeer fraaie werkstukken, rijkdom 
en smaakvolle orneering dingen om den voorrang; 
de firma Knuyven te 's-Hage zond een fraaie ver 
IS meting militaire versierselen en insignien. Van 
iAiés: „rie- en borduurwerken etaleerden de firma's 
Proost & Engelman en Stoelt Sc Westra te Leeu
warden zeer fraai bewerkte tafelkleeden met zijde ge
borduurd. ( Wordt vervolgd.) 

O P G A V E D E K B E K R O N I N G E N . 
Zondag deu lOdenJuIi , des namiddags tt: '2 uren, 

heeft in het tentoonstellingsgebouw le Leeuwarden 
de untied eel ing plaats gehad van den uitslag der be-
kroningsn in den nationale» wedstrijd op het ge
bied iler nijverheid. Die uitslag is als volgt: .1. B. 
Bleesing & Zoon, Amsterdam, buffet, zilveren med. ; 
dezelfden, ledekaut, zilveren med.: deselfden, dames-
schrijfbureau, zilveren med.: B. M . Bil l roth , Gro
ningen, sdiooi-steeuspiegel, zilveren med.; II F. 
Jansen Sc Zonen, Amsterdam, buffet, damesschrijf-
bureau en Khoorsteenbetinunering, voor elk voorwerp 
gouden med.; II. de Herder, Beetsterzwuag, kozijn 
met naarbinnen draaiende ramen, bronzen med.; 
II. Keijer J r . , Leeuwarden, dito, zilveren med.; L . 
van Kampen, Schrans onder Huisum, t rap , bronzen 
med.; L . J . van der Meiden, Leeuwarden, schoor
steenmantel, zilveren med.: dezelfde, gangfonteintje, 
bronzen med.; dezelfde, plaat escaiissijnsehe steen met 
op-en ingewerkte letters, bronzen n n i l . ; E. K. Ozinga, 
Dokkuiu, dito, zilveren med.; J . van Hulst , Har
lingen, tegels, zilveren med.; J . C . Stoeller, Arn
hem, terra-COtta, zilveren med.; W . 0, van Ri jn , 
Wageningen, di to, bronzen med.; R a c h m a n n & V a n 
Leeuwen, Sloterdijk, kunstsand- of cementsteen, 
bronzen med.; J. Helder P z . , Aalzuin , machinaal 
gevormde metaefattoeu, zilveren med.; S. van Velzen, 
Al]•hen a/d R i j n . di to, bronzen nasi. ; J. E. Eak 
Brouwer, Middelburg, di to, bronzen med.; D. Boe-
rema, Delfzijl, bandvoitnsteeo, bron een med.; VV. 
G. van lïi ju, Wageningen, gebakken en gegoten 
buizen, bronzen med.; Draisma de Vries, A c h l u m , 
dekpannen, bronzen med ; A . 0 . van der Metj, Ber
l ikum, d i to , bronzen med.; L . IJsbmudsz & Zoon, 
Makkum, dito, zilveren med.; Keverliug & Co . , 
Joure, ko|iereii |>ompkraau, bronzen med.; Lande-
weer Sc Zonen, Hoogezand, brandspuit, zilveren 
med.; II. Beider Sc Co . , Amsterdam dito, gouden 
: .••il. ; Gebr. Caminada, Rotterdam, torenuurwerk, 
gouden med.; E. M . Juursma, Sneek, ingesloten haard , 
gouden med.; dezelfde, kookkachel, zilveren med.; 
D. Q. Miiikema. Oosterlittens, anker, zilveren med. ; 
• i . J . Reesink, A r n h e m , kookkachel, bronzen med.; 

L Sc N . Knoops, L u n teren, deurslot en haalt banden, 
bronzen rued.; C. A . R. Granulans, Rotterdam, in
gesloten haard, zilv. med.; E . J . Smit ft Zoon, 
Hoogezand, scheepsankei-s, bronzen med.; J . P . de 
Haan, Oenkerk , melkkoe!val, bronzen med.; F . 
Mebius, Heerenveen, roodkoperen pijp, bronzen med.; 
A. Bikkers Sc Zoon, Rotterdam, dito, zilv. med.; 
A. S. Keverliug, Joure, koelvat, zilveren med.; II. 
Holleboom , Leeuwarden , dames-bottines, bronzen 
med.; Ue Jonge Sc Co . , Leeuwarden, zwarllakeu-
sche heeren rok, bronzen med.; dezelfde, schaatsenrijders-
kostuum, bronzen med.; Sybouts Jt Albania, Leeuwar
den, zwartlakensche heereurok, bronzen med.; 11. F. 

Hoosomani, Leeuwarden, dameav-tomerkostuumj bron
zen med.; D. Samson, Gouda, dito, zilveren med.; 
IL Wigersmu Szoon, Leenwanlen, collectie petten, 
zilveren med.; (iebs. Hordes Sneek en Bolsward, 
photographieeii, zilven-n med.; J . G. Hameter, Dor
drecht; dito, zilveren med.; S. R. Maurer , Leeu
warden, kunstbloemen, bronzen med.; E . B. Odemaere, 
Rottenlam, d i to , zilv. med.; mej. A . Coopmaiis, 
Leeuwarden, dito, bronzen med., J . S. R o l l , Leeu
warden, fijn mandenwerk, bronzen med*; Maatschap
pij van Weldadigheid , Frederiksoonl, di to, bronzen 
med.; .1. van Hulst , Kan i | su i , sigaren, zilv. med.; 
C. van Diest, Haastrecht, tuig voor narreslede, 
bronzen med.; D. M . H . Juncker, Amsterdam, di to, 
zilv. med.; P. A . de Graaf, Arnhem, geschilderde 
naileslede, zilveren med.; II. D, Wassink, Doesburg, 

geschilderd paneel, bronzen med.; J . van der Zee, 
Sneek, dito, zilveren med.; dezelfde, d i to , bionzen 
med. j I. van der W a l , Leeuwarden, geschilderde 
murmeropiiervlukte, bleu beige, zilv. med.; dezelfde 
d i l o , port d'or , zilv. med.; S. Miedeina, Rottenlam, 
middelstuk voor vestibule plafond, zilv. med.; P. H . 
Boomgaard, Amsterdam, gedeelte geschilderd plafond 
Louis X V , gouden med.; W . F . Kronenberg, l>e-
venter, Smyrna-tapijt, gouden med.; M . Prins, De
venter, gonjetapijl , bronzen med.; As. Bouebukker 
& Zoon , Amstenlam, zilveren theeblad, gouden med.: 
.1. Zwanenburg, Sneek, jitweelen daiiiesgarnitiiur, 
z ih . med.; A . D. Verschuur, Amsterdam, dito, gou
den med.; dezelfde, damesgarnituur met paaiden, dito 
in goud, gouden dames.horlogeketting , zilv. med.; 
dezelfde, zilveren piêce-ile-niilieu, zilv. med.; O. 
Veenstm, Leenwanlen, gehonliiurde kinderjurk, zilv. 
med.; Stoelt ft Westra, Leenwanlen. tafelkleed 
van laken, met zijde geborduurd, zilv. med ; J. W . 
A d d s , Leeuwarden, di to, gouden med.; dezelfde, 
borduurwerk, zilv. med.; I. . 1 . van der Zee , Zwolle, 
beerenpniik, zilv. med.; F . J . van Dijk, Leeuwar
den, dito, bronzen med.; dezelfde, dameskapsel, 
zilv. med.; W . Reijenga, Nieiiwer-Amstel , gelakt 
vuurscherm en turfbak, zilveren med ; dezelfde, dito 
latellje en viesjesdoxw, zilv. med.; C. L . Wetel ing, 
Rotterdam, dito di to, zilv, med.; A . D. Verschuur, 
Amsterdam, ko|«*ivn plaat met inscriptie, zilv, med ; 
C. H . Helweg, Amsterdam, di to, bronzen med.; 
N . van «Ier Waals, Arnhem, steendrukwerk, zilv. 
mod.; A.Orevenstuk, Amsterdam, dito, zilv. med.; 
A . Hoogenbooin, Amsterdam, boekdrukkers werk, 
bronzen med ; Gebs. Abrahams, Middelburg, d i to , 
bronzen mist.; B. Veth , Arnhem, coupé , gouden 
med.; Pieter de Hoo F z n . , Leeuwarden, dito, zilv. 
med.; Bakker X: Timmenga, Leeuwarden, pianino, 
bronzen med.; P . H. Coeknijt, Leiden, di to, bron
zen med.; A . Allierts , Leeuwarden, loojteud touw, 
zilv. med.; dezelfde, geweetd touw, bronzen med ; 
T. Hucipiebord, Dokkum , d i to , bronzen med.; Zeil
maker Sc Cie . Harlingen, machinaal bewerkt louw, 
gouden med. 

De bekroningen iu nog eenige andere vakken kun
nen eerst later worden medegedeeld. 

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

— De Koning vau België heeft in 187 4 een jaar-
lijk-che premie van SA.00*) fr». ingesteld VOOT bet 
beste werk, op een of ander gebied iu het laatste 
viertal jaren verschenen. Dit jaar is de wedstrtyd 
internationaal eu wordt die premis toegekend aan 
het beste werk «over de middelen tot verbetering der 
havens aau lage en zandkusten, als die vun België, 
gelegen." Volgens koninklijk besluit ziju de heeren 
d Elhoiiugne, minister van Staat, Michel, inspecteur-
geneiaal der Belgische marine, Symon, hoofdinge
nieur en directeur vun bruggen en wegen, Lys ter , 
ingenieur van den Dock-Yard te Liverpool, Pioen,, 
ingenieur van bruggen en wegen te Havre eu de 
Nederlandsche hoofd ing i'iiieur Dirks hcuocuid tot le
den der jury, die de ingekomen werken zullen he-

ooi deelen 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door Z. M . zijn benoemd tot 
landmeter van het kadaster: van de l e klasse, H, A . 
Koenen te Almeloo, J . J. de Koningh te Anuu-sfoort 
en IL J . C. L . Schrognrdus te Zutfen, thans land
meters van de 2e klasse; van de '2e klasse, J . Boer 
le 's-G ra ven hage , II P. de Haan te Arnhem en 
J . C. Thonus te Leiden , thans landmeters van de 
3e klasse. 

— Hoorden Gouverneur-Generaal van Nederlandsen 
Oost-Indië zijn de volgende beschikkingen genomen: 

benoemd: tot adjunct •ingenieur Ie klasse bij den 
algemeenen dienst en den aanleg van Staatsspoor
wegen op Java, de ingenieur 3e klasse hij «len Wa
terstaat enz. It. P. O. D. Wijnmalen; 

ontslagen: eervol uit 's Landsdienst , deopziener 
3e klasse bij het Boschwezen op Java en Madoera 
G . W . Lemmers. 

— Onze lezers zullen zich herinneren , dat de heer 
J. Dirkt), lid der Tweede K a m e r , voor eeuige wekeu 
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zijn medeleden, die bang zijn voor den Rijnovergang 
en de kwel dom de Betuwe, beeft aangetoond, dut 
een Rijnkanaal te maken i s , waarbij die (ook naai' 
/ijn inzien i overdreven bezwaren wonlen «uitgaan. 
Hij stelt namelijk vnor het oostelijk Kanaal, bijvoor
beeld liet kanaal-Kalff, slecbts tot den Nederrijn 
door te trekken en dien riviertak dan (langs Arnhem) 
voor de scheepvaart geschikt te maken door haar 
met een strekdam in twee deelen te splitsen, mo
dal door middel van sluizen, aan de beide uiteinden 
van het zuidelijk deel te makeu, het water in de 
noordelijke helft dc noodige diepte kan erlangen, en 
hij hoogwater door het zuidelijk deel het overtollige 
water kan afvloeien. 

De Minister van Waterstaat heefldil plan afgekeurd 
cn nu heeft de heer Dirks aan de leden der Eerste 
Kamer een nota gezonden, waarin hij "Ie bezwaren 
des Ministers wederlege 

Vooreerst ontkent dc heer D . , dat zijn plan dc 
Ndlerschrouielijkste verwarring" zou brengen in de 
watervonleol'mg op de rivieren. Immers de Minis
ter erkent zelf, dat de Nederrijn thans te weinig ont
vangt en nu stelt de lieer D. juist voor, de bestaande 
veiwarriug te bestendigen, den Nederrijn te laten 
houden wat hij heeft, cn zelfs om door gmudkrib-
ben hem meer te geven cn dus tot zijn recht te doen 
naderen. 

Verder handhaaft de heer Dirks zijn becijfering 
van de kosten tegenover den Minister en herhaalt 
zijn beroep op het oordeel van Duitsche bcooideelaars, 
die zich van de verbeterde Keulsche Vaar! weinig 
goeds voorspellen 

Omtrent de Duitsche technici zegt hij ten slotte 
hel volgende; 

vliet ge/egde vau den Minister, dat. onze technici 
betredende de Nederlandsche rivieren beter op de 
hoogte zijn dan hun Duitsche ambtgenooten, onder
schrijf ik gaarne. 

•Doch de wetten, welke dc beweging vau net 
water beheerschen , zijn evenmin gehouden aan na
tionaliteit, als liet water zelf, dat door de rivieren 
van het eene Bijk naar het andere stroomt Meer
malen trok bet mijn aandacht, dat de Scderlandsche 
Rijn ten onzent zoo zorgvuldig, de lattlsche daar
entegen zeer weinig bestudeerd wordt, ofschoon hei
den inderdaad één z i jn , vooral uit het scheepvaart -
oogpunt, en de Duitsche Rijn vour ons heel wat an
ders behoort te wezen , dau de Donuu of de Wolga. 

• W a l verder den voorrang der technici van ver
schillende nationaliteiten betreft, ik heb gelegenheid 
gehad vele en belangrijke publieke werken te Inboe
ken in hut buitenland. Overal trof het mij, dat de 
Nederlandsche ingenieurs in hoog aanzien staan, 
maar niet minder, dat hun buitenlandsche vrienden 
in deze eeuw van materieelen vooruitgang ook hun
nerzijds werken uil voeren , die eerbiedige In-wondering 
afdwiiigen. 

•Hetgeen ik zag 1 ft mij althans bevreesd go-
maakt voor hel plaatsen vnu den Nederlaiidscheii 
ingenieur op een te hoog standpunt, Dat evenwel 
dc verschillende nationaliteiten iu dit opzicht rechten 
en verplichtingen jegens elkander hebben ; dat de 
éénc van de andere nog veel kan leeren. zoowel 
Ni-derland van den vreemdeling als de vreemdeling 
van Nederland, is de onuitwischbiire indruk gebleven 
van alles, wat ik in het buitenland zag, en door de 
Nederlandsche ingenieurs over bet algemeen Ie wei
nig gezien wordt. 

i l k eindig. De Minister heeft zoowel iu dc 
memorie van beantwoording, als bij de openbare 
beraadslaging, bij herhaling gezegd, dat het onder
zoek is uitgeput, 

• De betuigingen vau sympathie eu hoogachting, 
door den Minister ontvangen van do zijde der be
strijders vim het ontwerp, hebben noch kunnen 
smoren deu wensch om meer licht noch veler over 
tuiging, dat de meening vau den Minister daarom-
trent niet juist kan zijn. 

'Moge uit dien | Ulo de tijd tot under onderzoek 
alsnog gevonden worden, tenzij de eirullic-lis-hig 
mocht uitvallen in overeenstemming mei dc belangen 
van de hooiilstad en de werkelijke eischen van het 
oogenblik. 

iHet kanaal door de Betuwe is geworden een twist
appel, die de deskundigen verdeeld houdt en een min 
gelukkige ivgeeringskeiis in de hand gewerkt. 

»Mocht daarom kunnen worden uitgemaakt, dat 
de Nederrijn /.elf, tip welke wijs dan ook, voor de 
Rijnvaart behoorlijk kan worden ingericht, dan werd 
iu de lengte van den vaarweg niets verloren eu in 
ile gemakkelijkheid der le nemen lieslissing veel ge
wonnen." 

— In de vergadering van het Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs, ,|oii <) | [ | H ; ^-houden, 
wenien dc aftredende raadsleden: •'• I'. dc Hordes, 
H . S. J . Ross en VV. H . Hubrecht, vervangen door 
de heeren: .1. F . W . Conrnd, Dr. E. F . van Dissel 
en Dr. J , Bosscha. De Raad vnn Bestuur koos uit 
zijn midden 

tol president: Jhr. G . .1. t i . Klerck, 
tot vice-president: N . T. Michaelis. 
lot penningmeester: \ , J . Voonluin , terwijl het 

gewoon lid .1. Tideiiian opnieuw voor het volgend 
driejarig tijdvak tot secretaris werd benoemd. 

A m s t e r d a m . Dij den Gemeenteraad is ingeko
men een voordracht van Burgemeester en Wethou
ders om te besluiten: 

lo . Uit oprichting eener gemeentelijke gasfabriek ; 
'Ju. Burgemeester en Wethouders uit te noodigen, 

eoo spoedig doenlijk voorstellen te doen betrekkelijk 
den bouw der ga-falniek, den aanleg vau het bui
zennet, bel verkrijgen der gevorderde terreinen en 
der vereischte geldmiddelen 

Burgemeester en Wethouders becijferen, dat door 
eigen exploitatie eener gasfabriek, met de besparing' 
vnn bijna 1 ton, die thans voor de straatverlichting 
wordt uitgegeven, de gemeenI u bate zal erlangen 
van een half millioen 'sjaars. De beid; particuliere 
fabrieken hebben elk uil eigen beweging ƒ 7 0 , 0 0 0 
aan de getm-ente voor .'ID jaar vei lengitig harer con
cessie aangeboden, waarvan, na aftrok der thans 
betaalde soiii voor straatverlichting, ongevee r /40 ,000 
voor dc stedelijke kas zou overblijven. 

In dc toelichting van Burgemeester en Wet houders 

vindt men verder o. a. dc volgende algemeene be
schouwing : 

vTot de eerste plichten van een gemeentebestuur 
behoort de zorg voor de verlichting der gemeente. 

Zelfs dau, wanneer voor die verlichting concessie 
wonlt verleend, gaat die zorg niet geheel aau ande
ren over. want elke concessie is slecht, tenzij daarin 
het toezicht en de controle op de wijze en de hoe
danigheid der verlichting aan het gcmcentel>estuur 
wonlen voorbehouden. Dat toezicht en die controle 
blijven hij concessie noodig, niet alleen, omdat de 
gemeente zelve dc grootste gasverhruiksler is, maar 
ook omdat het gemeentebestuur de ingezclencn niet 
geheel mag overleveren aan den concessionaris, aan 
wien hel monopolie wordt toegekend. 

De concessie was bijna altijd eene uitsluitende. 
Waar bij uil zondering concessie aau meerderen 

werd verleend (Amsterdam , Rotterdam) in de hoop 
van daardoor concurrentie te verkrijgen, werd óf dat 
doel niet bereikl . doordat de concessionarissen zieh 
verstonden, nf wel er ontstonden zulke onmogelijke 
toestanden, dat tc Londen bij Pailerueiitsnkte aan 
el kou concessionaris een afzonderlijk gebied moest 
worden toegekend, waardoor aan elk dus op dat 
gebied Weder een uitsluitend monopolie werd verleef-), 
Die concession hebben geleid, zeer dikwerf tot slechte, 
doorgaans tot dure verlichting, nimmer tot groote 
voordeelen voor de gemeentekas. 

Daarentegen hebben die gemeenten , wier besturen 
de gasverlichting in eigen beheer namen, zich daar
bij wè | bevonden. Zij zijn erin geslaagd om of voor 
de gemeentekas belangrijke voordooien te verkrijgen, 
id' den ingezetenen liet gas te leveren tot een prijs, 
waarvoor dit door geen concessionaris zon zijn ver
strekt ; meestal zijn deze voordeelen vereenigd geweest. 

Dientengevolge is in de laatste jaren bijna geene 
particuliere gasfabriek in eene gemeente van eenigen 
omvang, in het binnen- of buitenland, opgericht. 

Waar geen gasfabriek bestaat, en de behoefte aan 
gasverlichting zich doet gevoelen, verrijst ccne ge
meentelijke; waar eene concessie eindigt, wordt zij 
zelden verlengd, ja het is in Diiitsrhlund voorgeko
men en in Groot-Britannie volstrekt niet zeldzaam, 
dat de loopende contracten door de gemeenten wor
den afgekocht, teneinde de gasverlichting reeds voor 
het einde der concessie in eigen beheer ie kunnen voeren. 

Waar dc concession of ten einde koopen, öf op
zegbaar z i jn , geschiedt de overgang tut gemeentelijk 
lieheer niet zonder huvigon strijd , den strijd voor het 
particulier belang van de concessionarissen, van de 
aandeelhouders, van de leveranciers enz., den strijd 
om het bestaan. door al die belanghebbenden met 
heftigheid gevoerd. 

Trots die ervaring blijft de beerscbende richting 
der gnsfabi ikage, dat zij wordt eene gemeentelijke. 

In Groot-Britanniè* waren in 1SS0 reeds 126 ge
meente-gasfabrieken, waaronder Manchester, B i r 
mingham , Glasgow enz. 

lu Duitsi-hlaii'l waren in 1877 reeds '2'20 ge
meente-gasfabrieken , die meer dan dubbel zooveel 
gas leveren als de fabrieken van particulieren of 
maatschappijen. 

Trouwens, men behoeft niet naar het buitenland 
te gaan om gemeentelijke exploitatie van gasfabrieken 
te zien: in ons land zijn .'10 gomeonte-gaslubriekeii. 

Heeft nu imit een gemeente het stelsel van ge
meentelijke exploitatie verlaten.' Voor zoover wij we
ten, is dit nergens voorgekomen, en dat niettegen
staande dikwerf schijnbaar gunstige aanbiedingen tot 
overneming der goiueentefabriek worden gedaan, en 
dan de strijd over het al of niet van gei neen te wege 
exploiteeren opnieuw ontbrandt. 

Zoo is in 1880 die strijd weder met levendigheid 
gevoerd te Brussel, naar aanleiding van een voorstel 
van bankiers om de fabriek dier stad over te nemen. 
Daar zijn toen alle argumenten vóór en tegen con
cessie tc berde gebracht, en na drieduagsch debat 
is door den gemeenteraad, niet. '21 stemmen togen 
4 , besloten op de, na oproeping van gegadigden, 
aangeboden voorwaarden niet iu te gaan, ja zells 
niet iu verdere onderhandelingen tc treilen. 

Verder betoogen Burgemeester en Wethouders uit 
do voorbeelden van Parijs eu Hamburg, dat concessie 
of verpachting aan de gemeenten slechts hij zeer 
hooge gasprij/en voordeel afwerpt, dus bij nadeel 
voor het publiek (te Darijs lietaalt het publiek i V t 

cent, te Hamburg '2, 3 cent per M * meer dan thans 
de Amsterdammers voor hot gas). Tc Brussel, waai
de prijs van het gas, door de gemeente geleverd, 
gelijk is aan dien van de belde Amstonlainsche par
ticuliere fabrieken (0 1 / , cent), wordt dooi' de gemeente 
/ 170.IMK) netto winst gemaakt bij een productie 
van 16 millioen X I s . Zulke uitkomsten wegen op 
tegen de beslommeringen van eigen beheer. De be 
ilienhig zal niet slechter zijn dan door particulieren, 
evenmin als dat bij stadsreiniging, brandweer en/., 
liet geval is. Ken particulier moge een eigen zaak 
beter drijven dan een ambtenaar, — bij groote 
maatschappijen staan de beambten immers gelijk met. 
ambtenaren van rijk ol gemeente? Waar Berlijn, 
Dresden, Brussel, Keulen enz. en zoovele Nederland
sche gemeenten mot eigen ambtenaren winst behalen, 
zal dit ook te Amsterdam wel te doen zijl). 

.Mag de gemeente zich echter met een industrie 
inlaten.' Ja , meenen Burgemeester en Wethouders, 
waar (zooals hier) toch een monopolie bestaat en 
dus, zonder dal de concurrentie wordt belemmerd, 
de gemeente zelve de voordeelen kan plukken, — 
en Imvennl, in de t.w le plaats, omdat hier 
geen belangrijke, risico beslaat. De stijging der 
steen kolen prijzen heeft den bloei der gemeentelijke 
fabrieken niet gedeerd en men k a n . als tc Man
chester, de gasprij/en naar de kolenprijzeu telkens 
wijzigen, Ku het electrisch licht is l o l dusver voor 
huiselijk gebruik niet geschikt en zal het wellicht 
nooit worden; in Duitachkud vreest men veel meer 
voor de concurrentie van petroleum. Voor straat
verlichting kan electriciteit alleen dienen iu lange , 
rechte straten eu op pleinen. Bovendien als het 
electrisch licht het gas kan vervangen, behoort de 
gemeente zelve er de vruchten van tc plukken. De 
vrees voor concurrentie heelt in de gasfabrieken veel 
verbeteiingen gebracht, zoodnt de kosten ook zeer 
zijn gedaald. 

Hel aanzienlijk benoodigd kapitaal kan Om aftrek 
voor rente en amortisatie) een half millioen winst 
afwerpen; maar eerst moeten tot 1888 eenige moei-
lijke jaren worden doorgemaakt, omdat sent dau 
de laatste particuliere gasbuis (van de Amst. I'ypgas-
Coropagnie) verdwijnt. Vóór dien lijd zal het ver
bruik dus beperkt zijn, maar toch zal reeds winst 
zijn te krijgen, vooral omdat lot 1887 de particu
liere fabriek ó> straatverlichting levert. De lage 
ijzerprijzen en rje gemakkelijker schikkingen met de 
fabrieken, de werken voor de nieuwe tramwegen 
enz , pleiten voor spoeiligen aanleg eener gemeente
lijke gasfabriek. Dat is ook 't gevoelen der Com
missie van Bijstand en der Commissie van Financiën. 

Mocht de Baad echter vóór concessie zijn, dan 
ach ion Burgemeester en Wethouders openbare uit-
liesteilitig noodig aan één fabriek cn één niaatscha|i-
p i j , hetzij een der bestaande, hetzij een nieuwe, 
die ile meeste voordeelen en waarliorgeii aanbiedt. 

Vrees voor opbreken der straal moet niet weer
houden, want geen concessionaris der gasverlichting 
van Amsterdam kan zich met de bestaande leidingen 
ol' fabriek vergenoegen." 

Rotterdam, Hij den Gemeenteraad is een na
der voorstel ingekomen tot uitbreiding van het zie
kenhuis aau deu Cookttngol eu wel met: 

u. 4 harakkei) voor lijdei-s aau s|M>railische lie-
smeltelijke ziekten, elk In-stond voor H l bedden: 

b. 1 |iaviljoen-gebouw van 2 vei diepingen aan de 
Vaii-Olilonbariieveltsliaat. bestaande uil een middel
gebouw en 3 bijgebouwen met 144bodden, waarvan 
i voor de eerste en 20 voor de tw Ie klasse, welk 

gebouw zoodanig is ingericht, dat elk der 3 vleugels 
van de andere en van het middelgebouw kan wor
den afgesloten en afzonderlijk kan worden gebruikt. 

Dit jmviljoeii is hoslerud voor lijders aan niet-lie-
smettelijke ziekten, zoolang geen epidemie heerscht, 
eu kan hij het uitbreken eeuer epidemie voor de ver
pleging der daardoor aangetaste zieken dienen; 

c. een bouten overdekte gang, loopende van het 
bestaande ziekenhuis naai' het paviljoen-gebouw; 

d. een lijkenkamer; 
e. een desiiifoctie-gelmiiw; 
met voorinhoud om het getal van 18 # bedden, dal 

door deze inrichting zal wonlen verkregen, niet ' 
f. barakken met 40 ligplaatsen 
te vermeet deren , wanneer daaraan nader behoefte 

mocht blijken te beslaan, die echter niet vóór 188.1 
te voorzien zonde zijn. De kosten daarvan zouden 
beloopen ƒ .131,000' plus ƒ 5 9 , 0 0 0 voor de sub f 
genoemde barakken. 

M i d d e l b u r g . Het ontwerpbesluit tol inrichting 
van den provincialen waterstaatsdiensl, tievat in 
hoofdzaak do volgende bepalingen: 

Deze dienst wordt opgedragen aan een hoofdin
genieur, chef van hei korps, drie ingenieurs en hoog
stens vier opzichteiN 1e en drie opzichters 2de klasse. 
De jaarwedden bedragen: voor den hoofdingenieur 
ƒ 5 0 0 0 , voor do ingenieurs gemiddeld ƒ 2 7 0 0 , voor 
de oprichters le klasse gemiddeld ƒ 1350 en voor 
die der 2e klasse gemiddeld ƒ 1 1 0 0 , lienevens ver
goeding van reis- en verblijfkosten. 

De standplaats van den hoofdingenieur zal zijn 
.Middelburg, terwijl de ingenieurs te Goes, Zierikzee 
en Ter Neuzen zullen wonlen geplaatst. De benoe
ming van den hoofdingenieur is aan de Provinciale 
Staten, die van de overige ambtenaren aan Gedepu
teerde Staten opgedragen. 

Uo geheele onkosten worden op ƒ 2 7 , 2 9 0 berekend, 
liehalve de reiskosten en de |>eiisioeiien. 

— De Nctlerlandsche Tramweginaabschappij heeft 
concessie gevraagd voor het project van een net ter 
verbinding der voiu naamste steden vun Noord-Hol land , 
Zuid-Holland eu Utrecht onderling eu met de roor* 
naamste plattelandsgemeenten dier provinciën. 

A . Lijn L'treeht—Amsterdam —Haarlem, Deze 
lijn vangt aan te Utrecht, loopt langs Muursou, 
Breukelen, Wilnis . Mijdrecht, Uil hoorn, Amstelveen, 
Overtoom uaar Amstciilain. 

Tc Uithoorn gaat een zijtak langs Aalsmeer en 
Hoofddorp door de Haarlem.nermeer naar Haarlem. 

B . Lijn liotterdam — Den Haag -Leiden—Am-
sterdam—Gouda. Van Botterdam loopt deze lijn 
langs Hillegerslwrg, Bergse hen hoek , Bloiswijk . Moer-
kapelle, Waddinksveen, Boskoop, Gouwesluis, Zeven
hoven, Niouwveeii naar Uithoorn, waar zij zich met 
lijn A vereenigt, 

Van den kruisweg loopteen zijtak over Zegwaard , 
Zoeleniieer, Leidscheuilutn, Voorburg en van daar 
naar 's-Hage. 

Van Alphen loopt de lijn over Oudsboorn, Koude
kerk en Leiderdorp naar Leiden. 

Van omstreeks Waddinksveen gaat een zijtak over 
Bloemendanl uaar Gouda, waar zij zich verbindt met 
lijn C . 

C. Lijn Utrecht—Schoonhoven—Gouda. Van 
Gouda loopt de lijn langs Haastrecht, Vlist naar 
Schoonhoven. Vau daar gaat zij over Lopik en IJsel-
stein langs Oude-Bijn en Hommel naar Utrecht, 
waai' zij aansluit aan lijn A . 

Arnhem. Naar wij vernemen komen voor de 
betrekking van adjunct-directeur van de gasfabriek, 
waarvoor zich 120 sollicitanten hebben aangemeld, 
iu aanmerking do heeren J . Blom te Kralingen, 
adjunct-directeur der Nieuwe Bottenlanisclie (iasfa-
briek; B. Cob te Enschedé, werkzaam aan de fabriek 
der heeren Sepji en Co . , en W. A . van Vlooien, 
technoloog te Haarlem. 

Bergen-op-Zoom. Door den heer A. Daver-
veldt, te Wouw, is vergunning gevraagd tot het leg
gen van ijzeren sporen op straten der gemeente en 
het berijden dier straten door een te ondernemen 
Stoomtram, van deze gemeente naar het Tholensche 
Veer. 

Oosterhout. Door den Raad dezer gemeente 
is aan de Zuider-Stoninliumwegmuatschappij conces
sie verleend voor den aanleg en de exploitatie van 
een stoomtramweg op openbare wegen, ten behoeve 
van tie lijn naar Dongen. 

Apeldoorn. Tot gcmeerrte-aréaltect is benoemd 
de heer De Rooy, te Arnhem. 

i \;ink(»iBlii.nny;iMi van Aanl>cs(f(lin£en. 
I Maandag. IW Juli . 

Etten te 11 ure,,, door hel gei neen tellest, v.m Ktten-
.11-l.oiir: lo. «. h.-t veranderen der M-IIOOI l..jhoiivv.-ii 
van een nieuw lokaal t<- Uiten, h bot veranderen van de 
- ''""I Ie I.. ui. N-IC i . hoi maken, leve.vi, en 
plaatsen vun 180 schoolbanken. 

Uerdrerht. te 12 ureu. Ier secretarie: lo. het maken 
.-.-uer - h iU. i i|.-i./.ial hi| h.-t iioi-e,,,,, aldaar: 2o. het 
"iakellV.lt I. ge.uet-e|.l Imker en eeu gedeelte kade 
'and stzu.le van den pold-r long-iai.. nabij Donli.ohl; 

3n. h.-t maken va gedeelte kaaimuur langs de Z.O. 
ajde de ling v.u. de Kalk haven. 

Ukmaar. le 12 uren, door hel gemeentebest.: hel 
stichten eener school vnor unvennngenden 01 n open 

vin .i .ni de lietloiiipte-NieiiwesUit. aldaar. I turning 
ƒ .ÏU.'JSO. 

Makkum, to 12 uren, ten kantore v; otaris Lede-
boer; eenig.- vernieuwingen en herstellingen aan tien 
iog-en-|Mdiiiolen, aldaar. 

Vught , ie 12 uren. door hel bestuur vau het water
schap He llorps) MI|I lor vau Vught. in Het Hijltje: het 
.lichten vau de doorbraak in deu ge use.hu lis weg of 
EOOgennamden Kampilijk. tusschen het lort Isabella eu de 
legerplaats van Vught. eu bet verhoogt verzwaren 
van d.-n /.mgonaaind.-ii Gentdyk. 

t i ranlnjrfn, te I2 ' \ uren. door hurg weth.: lo. 
bet verharden van den Noorilersing.-I, van tie Nieiiwe-
Hoternig.-straal tot de liriN.te-hiuisstraal eu het bestra
len van den Nooi-iler-hiiiiieusingel, van de Nieuwe-Boto-
ringestraut tot de (irontt>-l.olit-straal; 2... bet maken eu 
leveren van 4 point. pompkesten van gegoten-iixer. 

Amsterdam, te l uur, in het gelmuwtier Maatschappij 
Tol Nul van 't Algemeen : de leveling, in 46 perceelen, 
VIII vi I's. lullende ai lik.-I. II. teil behoeve v.u, bel lis-
slerie van koloniën. 

ArtBseerelaHB, te \ % uren. door de HolL IJxeren-spoor-
wegmaatschappij, in lu-t < afé-krasnapo|skv: Bestek na 
234 : het bouwen vau eeno dubbele steenen wathlerswo-
ning iialiij- en eeu gebouwtje vour magazijn en privaten 
OJI liet station te War ui. Itamitig ƒ5700. — Bestek 
no. 885; Int bouwen van et steenen woning te Kotter
dam. Hauling ƒ MOO. — llestek nu. 238: hel I wen 
van 7 steenen wachter-woningen op den spoorweg lus
scheu Zutfen en Winterswijk. Raming flifiOO. Inl. op 
het bureau van den ingenieur van ib-n weg. 

lie Kill (hij Utrecht), door A. Hulst, op Nieuvv-I'ou-
weiihove: bet opbouw.-n van het afgebrande huis Nieiiw-
l'oiiwenhove. Inl. bij den aivhiteci Alh. Nijlan.l, te Utrecht. 

» '• ' ' - ' ' Z iu De Draak: het verrichten van 
vers, lullende werkzaamheden t hijl.-veriug van tn.it.-
rialen. ten .heuste van de in September altiaar te houden 
lento, instelling. 

Ui,:-.Lit- , IW Juli. 
kamrrik, te i uur, door hei watentchap Kamerik-

feyling.-n. iu bet gemeentehuis: de levering van 2 ijzeren 
kookhui/en teu .heuste van het stoomgemaal, ter lengte 
van B.S M. 

'n-Kattrli. te 5 uren. ten kantore vau de Oodshuiien, 
(iaslhuisstraat C. 38: het vernieuwen van een gedeelte 
bokl liiigsniutir aan de mist zijde tier Hu n.lieze hi| bot 
Grool Ziekeiigastbuis. eu het aldaar bouwen van eene 
berg- of werkplaats mot bovenwoning. 

I»ul% te r, uren, bij den aannemer H. Geurtsen : 
het doen van verfwerk aan den Kijksweg Arnhem Hab-
berirh. 1)1 3 pen*. 

H a » | wd Kaan, te KJ/, uren. d.tor burg. en weth., in 
De Waakzaamheid: bel houwen van een post- en lele-
graalk.uit • met directeurswoning. Iul. bij den architect 
J. van der Koogh, te Zaaudam. 

«i ie i i -U. i t . SO Juli. 
I l i i i i i en i -s , . . te 10 uren. door het bestuur der vvater-

k 'ing van het cal, watei-schap Walsoorden, bij .1. K. 
A.Iriaaiisens • het inaken. zinken en bestorten van eeu 
kraag-tuk 111 tie richting van peilruai XIII. greol 2U) M»; 
bet linken van r.80 M» rijsbeslag t vlcchttuincu: het 
leveie verwerken van 50 scheepstons afval van Door
niksehe of la-ssiueesvhe steen, lót! scbiH-pstons gewone 
idem idem : het opzamelen, vervletteti en verwerken van 
250 scl pstons voorluiu.l.-ii Vilvivonl-cbe steen. 

WoooSJOM, te 10 un-n d bet bestuur van deu |mi
l l , r Het Westein.le van Waard.-r. bij A. Itmjs: het anio-
veereri vau tien opstal van ileii biiiten-werknig-gestelden 
vviii.lvvateiiiiol,n. ,-n op diens voet bouwen van eene wo
ning voor den machinist van hot stoomgemaal op don 
polder en Injl.ehooivnde werken. 

'a-Hage, te 11 uren. door bet ministerie van waterst. 
enz.: bet verrichten van ige verfwerken aan de lauds-
gel wen te 's-llage. Itaining ƒ2900. 

O nil <-ril end» 111. le 11 uren. inhei waterschapshuis van 
lluiisiugoo: bet leveren en afhangen van 2 nieuwe eb-
ileiiren te Zoutkamp: lu-t vernieuwen vau de haveiibe-
schoeüng te I louwerzijl. en het gedeeltelijk veil 1 ieu wou 
v.m den onderbouw «lei klanbrug te Warfhuiten. Iul. hij 
den .leskundige H, Wind. Ie tlndenl lam. 

'•-Haae. te \2 uren. door bet uiiuisterie van waterst. 
enz., teu dienste der Sta.ttss| wegen: het maken van 
waterkranen, hui-lenhngen. wacht01-sluiisjes eu ventere 
werk.-n op het station Almeloo, Inl. bij den hoofd ingen. 
te Zwolle. Hauling ƒ 11.200. 

Zwalle. te 12 ureu, hij den secretaris-thesaurier van 
de Overijsel-cbe Kanalisatie maatschappij: het houwen 
eener brugwucb tets; won ing bij de brug no. (i in llams-
holt.- (gom. Halfseui. 

Itelli le 12 uren. dm 11- den directeur der artillerie-
slapel- en C O I M I uclieiiiagaz.ijnen: de levering van 12.210 
M. li '11 tot brandzeilen, fW:tO M driestrengs eu »4M) M. 
vjerstrengM touw. .lik 0.00:1.1 M., ten behoeve van den aan
maak van brandzeilen: perc. 1 eu 2. elk :tlH).tXX) K<1. grove 
Rhoerscbe steenkolen: Se, 4c. 5e en «e perc. elk 250.000 
Kti- tiji Ieu) tmacbinokolein: 7e en He perc. elk 300,000 
KU. idem (sinii'kolein: 'Je perc. 200.000 k l i . gietcoke. 

•slesw, te ü uren, bij A. Ferwerds 1 hel van-bulten-
verven van paslorie eu schoolhuis der Herv. gemeente 
aldaar. 

llanderdaK, 21 Juli. 
Zevenaar. te 1 uur, door den dlikstoel van het polder

district De Lijmers. Inj I. Janssen: het makeu van dege-
biuvveii, sluis- en grondwerken len behoeve vau het stoom
gemaal voor h.-t district. Inl, bij tien ingenieur .1. van 
Hasselt, te Nijmegen. Aanw. 18 Juli. Ie l l ureu. Ra
ming ƒ 1811,000. 

Ut reent, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staat ssjhxirwegeii. aan bet centraalbureau: lo. het makeu 
van eene goedcrenbergplaats en eeue veclailhig op elk dei-
stations Zevenberg 1, lhi.lenb.isch; 80. het ophoogen 
vai 11 gedeelte spoorweg tusschen Ouileiibuseh en Ze
venborgen; bet legg Ier tweede sjioorhaan tusschen 
hot aaiisluitingspuut der •pOOrwegeTI vau Zwaluwe tiaar 
llre.la.11 naar Ksschen nabij Zwaluwe en hot station Ho-
sendaal; lu-t wijzig n uitbreiden ran sporen en wissels 
op de stalious Zevenborgen, (hiilciihosrh 1-11 Koscmlaal t 
inbegrip van het leveren en verwerken van ballast en het 
verrichten van daan iu verband staande werken, ten 
behoeve van den s| mor weg Zwaluw.- -Ksschen. 

Vrijdag-, tt Juli. 
Hleselinae. te 11 uren. iu tie Her)terg: de gewone 

onder In mils- eu vernielt vvingswerki-11 aau tie waterkeerini; 
vau den cal. Willeiu-Anna|mlder. Aanw. 15 en 18 Juli, 
le 3 uren. 

Vtlllamaaard . Ie II uren, door ile tlinvlie dor marine: 
het verrichten van eenige werk zaai 11 hei len aau de gebou
wen enz. van het maritieme etablissement te Willemsoord, 
Aanw. 20 en 21 Juli. te 10 uren. 

HoUt* ard . t<- 12 uren. door burg. en weth.: het uit
wendig lerven, eenig metselwerk enz., van het stadhuis 
en waaggebouw. Aanw. 18 Juli, te 11 uren. 

l'iiUlirwi-k , te 12 uren. iloor ile gemeentebest,uen van 
polsbroek en Vilst. iu het gemeentehuis: bet afbreken 
van het bestaande schoollokaal, de onder wijzers woning, 
lienevens het tlaar.iaiigreiueiule huis eu het wedenipbou-
wen op deze terreinen van een schmillokaal niet onder
wijzers, won ing ten dienste van hel upenbuar lager onder
wijs In beide gemeenten. 

«Ilmte te l uur. door het ministerie van wateist. 
enz.: tie aanleg van eene u'legraallijn niet 2 draden tus
schen liet Loo en Epe. Haming ƒ1075. 

Zaterdag, S S Juli . 
Aninterdani, te 10 uren, in hel Café Francais: het 

bouwen van 3 perceelen op een terrein auu de lliuitmuns-
kade. altlaar. Inl. bij deu architect C. A. van Schaik. uld, 

Zandjvaarl . te 2 uren. in het Kurhotel. tloor den ar
chitect J. V. van Wijk : het Imuwen van eene villa opeen 
terrein, gelegen aau de Noordzee, aldaar. 

Kleuw-en-at.-Jaailand. te 2 uren. OOST het gemeen
tebestuur: hel mak ner eikenhouten beschoeiingen 
hijliehooreiide werken tol verbetering tier' los-eii-laailplauls. 

IL.- .rl l (Ovenjseh, door burg. en weth.: lo. het maken 
van p. m. 221 M getnetsi.|de walljeM'hoenng, tusschen 
ijzeren stijltjes Jekslimf. met gemetselde trap|mn. land-
hoofd voor eene hrug euz.; 2o. p. m. 125 M. «einet-s-lile 
wal hese boei ing als Imveti. met gemetseltle laiiilhmifden en 
vleugels vour bruggen, het maken van doorvaartverwij-
dingen enz. Aanw. te 9 uren. 

Maandag, SA Juli. 
Leiden, te 12 uren. door burg. en weth.: lo. bel ver

richten van eenige werken ill het schoolgebouw voor 
onverinogentleii in het Vrouwenkamp: 2o. idem in het 
schoolgebouw voor min vermogende)) op bel Plantsoen. 
Aanw. 21 Juli, te 10 uren. 

IHnodag. S « Juli. 
Wllhelmlnaderp , le 11 uren. door het bestuur der 

waterkeering van den cal. Oost-Hevelanderpolder, in het 
gemeentehuis: het maken van werken tot venlediging 
van deu oever van dien polder, iu één perc. 

Amen, Ie 12 uren, door het ministerie van waterst. 
enz., aau hel gebouw vau hel prov. bestuur: lo. het 
houwen van 2 ijzeren draaibruggen, ter vervanging vau 
de Ie 2e I tlélterbruggeii. iu 2 perc. 
Aanw. DJ Juli. Kaming :' 'jieiv. I /4W2. pon-. 2 ƒ 4507. 
massa /89 t l» ; — 2o. het Imuwen vau 4 brugwuehters-
woiiingeii bij do Pieter-lliimuiele-, Itoileivaarls-, tieeu won
en le Utlelterbruggen langs de Dnutsclie Hooldvaart. 111 
4 perc. en in massi. Aanw. IU Juli. Haming: perc. I 
/•Slftfl, perc 2 /'S1S-1. jieiv. 3 /'318e, pere. 4 ƒ 81*6, 
'massa ƒ 12,fi80; ' - :(o. bet makeu v. ne verbrewhug 
tol los-en-laadplaats bij de V 10- of («ilkauipensbrug 
over de Dn-ntsche Hmifdvaart en het daarheen verplaatsen 
van den beneden de Haradijssluis op tlie vaart aanwezigen 
houten aanlegsteiger eu lierglmkls v.mr scbip[)t-rsgoeilereti. 
Aanw. l'J Juli. Kaming '1H00. 

«Ikmaar , le 12 ureu. in Ile Toelast: bel verrichten 
vau eenige vernieuwingen eu herstellingen aan- en het 
tweejarig onderbond van le Zaandam' 

Leeuwarden, te 12'/, uren. door liet piov. best 11111: 
hot 011tlorho11d.11 van het gou vernemen tsgelwuw te 1 1-
warden met meubelen, van 1 Aug. '81 tot 31 Deo. 'H2. 
Aauw. 19 Juli. 

V i l . - i n e e n , te 3 uren, tloor de Stoomvaartmaatschappij 
.Zeeluid", in het Hotel de Commerce: hel houwen van 
een hotel, aau deu lm 'gangs weg naar het Hu venstation, 
aldaar. Aanw. 1H Juli, te 9 uren. 

Wosnwsmsj, r. Juli . 
«-Hage, te 12 uren. dmir het iniiiisterie van WSteTSL 

enz., ten dienste der SteotMpoorw.: het inkepen van eiken 
ilwaHiggei-s. bet inkepen en bereiden met cliloorzink van 
grenen dwarsliggers en de levering van chltmrzmk. Ra
ming ƒ27.500. 

Ilanderdag. i«t Juli. 
Haarlem, te 2", uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmiiw vau liet prov. hestuur: 
het maken van i-en gebouwtje v.mr eene zelfregistreereiiile 
peilschaal le I.luimden. 

Vrijdag. 2W Juli. 
Katlerdam. te 1 uur. duor burg. en weth.: het 

bouwen van een gelmuw voor koepokinenting niet hijhe-
honrendo werken aau de Van-Ülilenbarneveltstraat. Aauw. 
25 Juli. te U uren. 

Zaterdag, :io Juli. 
Uitgenlngen. te 11 ' , uren. tloor huig, .-11 weth.: het 

maken van de aanlehaan en bet leggen van .Ie sporen en 
wissels voor tien stoomtramweg Wageningen Station Kilo. 
lienevens de geitouwen te Wageningen en abri te Benne-
kniii. in 2 perc. Inl. hij deu ingenieur Vau B00gstr.1teu. 
te Stratum. Aanw. 27 'Juli. te 9", aren. 

Miiuiidug. t Aug. 
, te 12 ureu. duur het |ml.|erh,-t. van Wil -
p: lo. het leveren en stellen van i-en hori-
l stoomwerktuig met scheprad, stoomketel 
gebouw voor de plaatsing van genoemd 
iiiketel enz. Inl. bij den atvhiUst .1. Paul. 
1. Aanw. 28 Juli, te 12',', uren. 

Wlnndag, S Aug. 
I'lrerht, te 2 men, door de maatschappij lot expl. 

van Staat «spoorwegen, aau het ceiitiaalhiireau : liet maken 
van eene afhoüung met hokken v.mr een tloiianepaik en 
een gelmuwtje voor privaten en waterplaatsen op het 
-tatiuti Venloo. Aanw. 2fi Juli. 

VVeensdag, 9 iug. 
'H-Hage, te 12 uren. tloor het uiiuisterie van water

staat enz... ten dienste der Staatsspoorwegen: het maken 
en voltooien van tie aardehaan. den bovenbouw, de over
gangs- en eenige verdere werken voor den spoorwej 

l^ouda 1 tin 1 
leus. iu De K; 
/itutaalwerkeii 
enz.: 80. het 
werktuig, sim 
le Zevenliiii/ei 

Inl bij tie 
. 2IJ en 27 Juli. 

eerstaauw. ingt 
11 uren. (Hei-besteding); 

•n dwarsliggcisi. Ilainiug 
iken dwasliggei-s. Kaming 

terie van waterst. 
-gen: de levering vau 

Zaandam— Hoorn, 
Hoorn. Aauw 
2o. liet leveren van 90.000 
/144.0tNl; 80, idem van 10.000 
ƒ32.500. 

VrilSag. A Aug. 
Arnhem, te 12 uren. tloor het ministerie van waterst. 

enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het her
stellen van buitengewone winti'i-schade aan tb' veerwegen 
en veerstoepen. behmiroiide tot de Itijksveren te kuilen
burg. Zalt-Hoiniiiel en tbnl-St.-Andii.'s. in 3 perc. Aanw.: 
perc. 1 27 -hili. perc 2 28 .lub. perc 3 30 Juli. Haming 
reap. /'«25. ƒ 1100, ƒ480. 

Waenadag. IO Aug. 
Vllage, t.- 12 uren, door ' 

enz., U'ii dienste der Staats-
staliii spmtrstaven met ijzen-ii < iiidverhiuding. 
baaklKUiten. in 2 pare, 

YrUSag. IS Aug. 
Arnhem, te 12 uren. door hel uiiuisterie van water

staat eu/.., aan het gelmuw vau het prov. bestuur: het 
Imuwen van eene bergplaats van munitie Ie Wageningen. 
ui hel belang dor r[vier-coni's|mtnlentie. Aanw. 4 en li 
Aug. Haming /'1470. 

Vrijdag. M Aug. 
'l ajgeeSl. le IO", un-n. door het ministerie van wa

terstaat enz., aau liet gel vv van het pmv. bestuur i Int 
herstellen van buitengewone winterschadei <*. aan'sKijks-
grooti-n weg van 's-lkisch naarliiiive, luider do gemeenten 
Velp en Orave. Itaining ƒ3960: *. aan tien weg van 
's-Hosch naar de Maas in de richting van Utrecht. Haruing 
ƒ2880 : i*. auu de kanaaldijken der Zuid-Will svaarl van 
s-Hosch tot de Dung, iischehrug. Haming ƒ 3820. Aanw. 

vau allen 13 Aug. 
IMnHdag, 4 OM. 

Amaterdam . te 1 uur. doorliet ministerie van koloniën, 
in bet gelmuw Tot Nut van 't Algemeen : de levering van 
Vuii-l'ouvors gr, n rondhouten en sparren, ten dienste 
van de zeemacht in Nederl.-lmlié en op Java. aan te 
voeren in tie eerste helft van 1882. 

Atloop van Aanbestedingen. 
Oud en-Mouw -(.««tel , 4 Jul i : het vergrooten van 

eene school: ingekomen fi bilj., als: 
11. Commissaris, te Dintclnnrd, ƒ 3 5 6 5 
Q, tie Rooij, • idem - 3560 
1' Hogaarts, • Stanildaarhuiten. » 8084 
J. DelleptHirt, • liastel. I 3065 
l i . vau Domburg. i idem I 2989 
J. J. vsn Titlielen. I Dititelnonl, I 1880 
gegund. 

Breek , 4 Juli: het maken van een gebouw voorstoom-
gemaal niet aanhotsen in den Nogonboereiipolder; ingek. 
'J bilj., als: 
Dekens, te Piotorshuivu, ƒ 6829.98 
liolscher, • Kimislorbureti. '» 0787. 
T.Mlinga, » Oiwrtegast, • 6364. 
.1. h'. vau Dijk. » Bedum, » 620(1. 
T. Boa, " kh-iii i "140. 
Iluiziuga, • Oldchovc. • 5945. 
tt, Danhof. * BaOoO, • 8850. 
J. v. d. Veen, •> Meiisingaweer, » 5599. 
L. Snik, 'V Kloosterburen, » 5549. 

Kullenkurg. 5 Juli: het verhoogen van een gedeelte 
Lekdijk lang ongeveer 2886 kL miuste inschr. was H . de 
Jong, te Annuel stol, voor f 18,776. 

Wageningen. 5 Juli: bot bouwen eeuer villa, voor N. 
C, Costerus, te Viaiieu: ingekomeu H bilj.. als: 
Hoogendaorn, te Viaiien, J 24,490 
J. vau Kooü, * Schalkwgk, » 88.O0Q 
Hosier eu lïo., * Vianen, • 2U.3IH1 
I). T. Gaastra, •> Nijmegen, » 19,641 
II. A. J. Popping, Wageiiliigen. » 18 800 
.1. do Haar, i klem • 18.699 
P. de Leeuw. • idem » 18,444 
gegund iuiu De Haar en Popping roor ƒ18.69». 

« e e n . 5 Ju l i : het verbouwen tier svnagoge; gegun.1 
aan I'. Hoolsmaus Ie Koes, v.mr ƒ1948, ' 

Vlaehlwedde, fi Jul i : bel bouwen vau eeue nieuwe 
behuizing: ingek. 2 hilj.. als: 
Wed. H . E. Timmerman, te Tempel ƒ 4 7 0 0 
J. I.inzel, » Stadskauaal, i 4371 

| glJhd. 
Makklnga. 7 Jul i : de voinii-uwiiig''van de brugwach

terswoning te llaulerwijk; iugek. 7 blij-, als: 
l l . .1. Kenning. te Makkinga. f' 1647 
C. J. de Vroeg, » 'l'ervvisiml. • 1576 
s. p. Kramer, i Donkerbroek, » 152** 
K. van ES, i OOsterwokts, » 1620 
P. J. Vonk. » Ureterp, i 1466 
(i. H. Wieber.bnk. . Ooster wol. le. » 1466 
l i . Hoekstra, ii Appelscha, » 1449 

Hreda, 7 Juli: lo. bet makeu vau oen regenbak bij
en het doen vau andere voorzieningen aan de geitouwen 
van ile kon. Mil. Academie; minste iuschr. was P. .1. van 
(ilabbeek. te Hreda, v.mr / 5761. 

2o. hot maken van reiuigiligslokaleu bij- en het doeu 
vau voorzieningen aau de kazerne idle Lange Stallen", 
alsmede het maken tan eeu riool hij de klimsterkazerue: 
minste inschr. was J. Mol. Ie Hreda, vour ƒ699». 

Sa het vernieuwen van vim-ren iu kazernen en stallen: 
ste inschr. wa- dezelfde, v.mr / 8141. 

« l u s t lieten. - Ju l i : h.-t Imuwen eener nieuwe behui
zing voor Wed. P. Rubbers, aan den Carolieweg; ingek. 
5 bilj.. als: 
.1. ituurke. te Noor.Ibr.tok, f 4880 
P Havensberg. I Winschoten, • 4250 
II. Dik. » idem i 4174 
K. v. d. Voort, » idem • 3H54 
.1. Ier Velde, » idem • 3665 

taupe meer. H Juli: de vertimmering dei- pastorie: 
ingekomen 6 biljetten, als: 

S. Klaasseii, f 3892 
II. Wolrich, i 3850 
II. Waslander, i 3825 
L. Alons. 3600 
S. Maudema, » 3495 
II. Vos, » 3440 
gegund. 

l i e l l i H Jul i : het bouwen van eene woning voor den 
staal haas. op het terrein der geuieeiiten-iiiigmg. en .-ene 
uitbreiding der loodsen aldaar; hoogste inschr. was T. .1. 
van Mierlo, voor ƒ2970: minste inschr. IJ. de Hond* 
ZAKIU, voor ƒ2838; gegund. 

« e s l e r l i l i i k k e r h Jllll : hel Verlmliweli van eene school 
en oi i. Ier vv ij zers woning te W.-sterblokker, onder beheer 
van den architect K. Swagerman Pz.: gegund aan II. Noov, 
te Westwoud. vuur ƒ18,648. 

'I Zandt, 8 Jul i : liet Imuwen eener nieuwe school te 
'I Zandt, onder beheer vau tien architect O. de Leeuw 
Wielan.l: ingekomen 11 hilj.. als: 
W. Woldeiiilorp. le Stedum. ƒ 11.983 
P. Dertien, •> Losdorp. - 11.940 
F. Feitman, • Zeerijp, * 11,888 
J. Krmis. - 'tZandt • 11,675 
P. Nieland. • Whduin. » 11.185 
II. Wieringa. » Ten Post, » 10.W0 
J. Pot, • Stedum. » 10.775 
J. Timmer, i Obergum, » 10,585 
A. Past.mr. * Stetlum. • 10.520 
.1. Offerings, i lithuizeii, » 10,370 
W. .1. Scbeltens, i Farmsum, * 10.833 

Zuldhnrn, 8 Juli: het venliepen van: lo. het Nieker-
kordiep in de gemeente iHdekerk, 2o, tie Haiilstert.K hl in 
•Ie gemeente Aduard 

lo. 2o. 
A. Woldingh. te Zoutkamp. f 8780 ƒ 5140 
L. Krand. te fiiesendaui. 76IHI 
II. tl.- Jong, te Cniiiingen, 7450 3120 
W. li. Harkema. te Warftiuizen, 7400 3900 
II. J. Kroon, te fironingen. 7300 4100 
M. Itoerscma, te Warfhuizen. 7200 2320 
J. II. v. d. Veen, te Meneingcrweer, 7150 2»»7 
W. Bos, te Zuitlbiwk. 6780 2772 
C. de IttM-r, te Meii.il.iurn. 676H 
E. -I. Hrons. te Wagen borgen, 6700 4500 
H. J. Dijkstra, te Kollum, «250 2950 
J. W. Hiiigeii.il.lus, te Ünrredijk. 6000 3W0 
ll. T. Praatnstra. Veen wou. len'. 533S 2444 
A. Hanink, te Zoutkamp. 3778 
H. Siidzes, te Farmsum, 3179 
.1. Veldkamp, te Hedum. 31(H) 
A. i. Itenninga. itl 2995 

Middelburg. 9 Juli: lo. het houwen eeuer directeurs
woning: ingek. 6 hilj., als: 
K. J. kuiler, te Middelburg. ƒ 9416 
P. J. van Piiltelcn. » idem i 93s7 
II. P. van de Ree, • idem i 9099 
W. van Ulje en Zn.. » idem * 8798 
W. P. van' Pagé, . Idem 7950 
W. t'. Koest. • idem I 7500 

2.1. idem vau eene kolenloods: ingek. 9 bilj.. als: 
C. L. van Surge, te Middelburg. ƒ 4152 
J. C van Miert, i idem * 4140 
II P. van os Hoe, » idem • 4050 
P. krijger. • idem • 3748 
W. vau Uns en Zn., o idem • 8598 
k. J. Kuiler. » idem . 3400 
P. W. van Piillelen. I idem » 8187 
M. C. ftoest I idem i 3090 
W. P. vau Pagé. i klem » 3070 

r irerh i . 9 Jul i : de verbouwing van een gedeelte eer 
Statenkamer lot lokalen v.mr hel ouderwijs in tb-geologie; 
minste inschr. was ti, J. van Vloten, te Utrecht, voor 
t 17.710. 

Ilaaflen, U Jul i : hot Imuwen van een gemeentehui-, 
onder beheer van deu architect A. M. A. tlulden; minste 
inschrijver was |». VV. van Hattnm. te Tuil, voor ƒ 8299; 

Meeuwen. 9 Juli: het afbreken van .tui bestaand ge
lmuw en het Imuwen van 6 woningen altlaar voor bel 
diakeiiie-unnliestuur. onder beheer van de architecten 
Vonk S llolweida: ingekomen 7 biljetten en een vau on
waarde, als: 
ti . Tetniieluar. te Waspik, ƒ 4925. 
.1. van Turen. i Meeuwen. i 4100. 
W. A. de Jong, • Capelle, l 4135. 
\ . Michiel, " Lmuis.-n.lijk, • 3314. 

C. Kleiidoog. I Dnmgelen. i 3281.95 
W. f anten i » IWooijeu, » 2940. 
W. Nieuweuhuizen. « Sprang, • 2868. 
gegund. 

't Zandt. 11 Juli: het bouwen eener school te Leer
mens gein. 'tZaii.lt, ouder beheer van deu architect O. de 
I uw Wielaiitl: ingekomen 5 hilj, 
P, Nieland, te Wirdiim, ƒ 3995 
.1. II. Dieters, • Stetlum, 1 3870 
p, Dertien, l Losdorp, • 3680 
A. Pastoor, » Stedum, • 3486 
II. Haan. 1 Leermens, 1 3380 

Uranlngrn, l l Jul i : het afbreken en wederopbouwen 
vau een (takliuis voor A. EtoSesSO, onder beheer van deu 
bouwkundige l i . Nijhuis: ingekomen 14 bilj, als: 

J. v. d. Wonde'en H. Stel. ƒ 2874 
J. Versteegh. • 2*08 
K. v. d. Laan, 1 2423 
L. Dussel. I 2290 
F. .1. l l lni lS. 1 2258 
l l . o. .le Viies, 1 2121 
S. Dijkstra en F. Schulz. I 2088 
J. Heling, i 2084 
11. Schuur, • 2080 
11. Walker, • 1M7 
E. üVrbunbnsch. 1 1954 
H. v. d. Leij, » 1»29 
L. (Unties, >• 1825 
J. van Dingen. » 1710 

gegund aan E. Berkeiibosch voor ƒ 1954. 

Meppel, 11 Jul i : het Imuwen eener Kijks-hoogere 
burgerschool met conciërgewoning eu afzonderlijk gym
nastiek geitouw te Meppel; ingek. 6 bil].. Au: 
I. Schaafsma, te Harlingen. ƒ61,800 
H. II. Trooster, • Zwolle, 53,473 
.1. Timmer, » Ohergum. » 50.230 
.1. Otten. H MepiM'l. >. 49.750 
.1. Ilesselingen, « idem • 49.566 
II. Timmer, * idem • 48.290 
gegund. 

• Un-. h . 11 Juli: bet Imuwen van een woonhuis mot 
water.lifhIeu kelder en verdere aanhoorigheden, onder 
beheer van den architect P. Nabbc: ingek. 3 bilj,, als: 

J. Verbruggen, f 11.840 
J. Hiirkens. '» 11,600 
Gebr. kfeeowese, « 11.598 

Urenlngen, 11 Jul i : de vertimmeriug van bet Com-
inamleurshuis te Ter-Ajiel; minste inschr. was J. IL-lm. 
te Ter-Apel. v.mr /*88I8. 

•Idenearn . l l Jul i : lo. bet vernieuwen der Smalle-
of Otuljesbriig te Akinin: ingek. 7 liilj., als: 
K. A. van der Veen, te Terwis |H ƒ 1692 
It. en S. Hakker. Korte/waag, • 1596 
Th. T. Dijkstra. >• Oldeboorn. * 1494 
l i . A. Hoiima. 1. Akkruin, • 1398 
Gebr. Joustra, ,. Haard. n 1377 
11. G. Dorenbos. 1 Haskerdijkeii. • 1375 
E. de Jong. . Akknim. 1 13:18 

2o. lu-t vertimiiiei-en van een gomeentegelmiiw; ingek. 
3 bilj.. als: 
11. (i. Dorenbos. te Haskerdijkeii. f 967 
E. de Jong. 1 Uk „ yaa 
B. en M. Booms, K idem » 827 
beulen gegund. 

Vllage, 12 Juh: lo. het bouwen van een Hoon- en 
winkelhuis aan de Plaats, te 's-Hage. onder IM-1 r van 
den architect I I . Wesstra Jr.: ingekomen 6 bilj.. als: 
1 Meijeis. te 's-llage, ƒ23,643 
11. K. de Haan. ,. Sbeveiuugeii. • 23,480 
f. M. van Vianen, • 's-llage. • 22,900 
Gebr. De Vos. „ idem . 22.500 
A. Stigter. » idem . 22.387 
W. J. Raasveld ft ll. Q. Gerritse, . idem 1 11,900 
gegu ml. 

2». het Imuwen van 2 woonhuizen aan den Stationsweg 
te 's-Hage; aangenomen door Gebr. De Vos, t,- VHage. 
voor ƒ 17.840: gegund. 

l'treeht . 12 Ju l i : lo. de levering vau omwoii.lhare 
puiitstukken en kruisstukken van jjegnum—taal eu van 
contra-rails met toebehooreu, ten behoeve van den s|moi-
weg Zwaluwe Lsschen, iu 2 perc: ingek. 2 hilj.. als; 

le pen'. 2e perc. 
Maschuiciifahnk Deiitscbland, te 

I lortiinn itl. ƒ 37OS 
Ho. humor Verein für GussstahUk-

hrication. te Hoclium, ƒ 3183.20 
2>. de levering van stalen spooistaven. stalen lasch-

en i-iudplateu en ijzen-u haak- en schroefbouten, ten be
hoeve van d.-u spoorweg Zwaluw.- -Esschen, in 2 perc.; 
ingekomen 11 hilj., als: 

Ie perc 2e perc 
Hbeiuiscli.' Stahlwerke. te Kulnort, / 140.000 
HicbiiTiier Ven-in, te Iks-hum, ' 139.400 
Hoorder Bergwerks- X- Hutteii-

V.rein. le II -.Ie. 139.42n 
Gute-lliiiri gsluitte. teOheihausen. 139.000 
Actien-Gesidlscliafi Phoenix, 

te Laar, 138.200 
Union Art ion-Gesel Ischafl, te 

Dortmund. 132.475 
Aetieii-tiesellscliaft Eisen- und 

Stuhlwerk. te Osnabrück, 129.910 
Mern-m & La Porte, te Auisterdaui, f 6998. 
H. S. Stokvis en Zonen, te Rottenlam. 6929.20 
Hagen liiuiitltbaler Kis.-nw.-rke 

Aitien-tiesellschaft, te Hagen. 6780. 
Sx-iété Anonvino .les Forges ,V Ateliers; 

OS Senotle.' 6098. 
3n. ile levering vau eikenhouten dwaisligger- en vau 

eikenboul v.mr wissels en kruisingen, ten behoeve van 
den spoorweg Zwaluwe—Eswhen; ingek. 15 bilj.. als: 

le perc, 2e peiv. .'le peiv. 4e peiv. 
Hennen \- Fassbeu-
tler, Antwerpen, / 22,700 ƒ 22.700 ƒ 23,400 

V. d. Made * Gips. 
Dordrecht, 21.750 21.750 22,475 f 2274. 

F. Clere\, Bokstel, 21.750 21.700 22.400" 2170. 
J. J . v. «1. Eerden, 

Bokstel. 21.700 21,650 22.150 8088, 
Bernstein ,*t Faid.-r, 

Parij-, 21.675 
De Haas e.. Zonen. 

Wescl. 21.560 21.560 22.600 2175. 
.1. B. Groothuis, 

Denekamp, 22.390 2229. 
.1. Nahiuj-. Ureonloo, 22.370 2222,22 
.1. II. v. llimgerwou. 

Bokstel, 21.490 21.270 22,290 2067, 
l l . Janssen, Didam. 21.000 21,000 21.700 8100. 
J. A. v. d. Eerden, 

Bokstel. 2230. 
B. L. Hiujvoets, 

Ootmarsuu). 23.577 2276. 
L . A. Spieritigs. 

Bokstel. 2017-
H. II. Clercx, idem, 2.95 2.86* 2.95 44 

p. st. p. st. p. st. p. k. N. 
M. J. v, .1. Mee, 

Haaien. 43.70. 
p. kub. M. 

Arnhem. 13 Jul i : liet verbouwen van een buis in de 
Kunstraat te Arnhem, met het maken eener nieuwe win
kel pui, vour rekening van E. Schaap, le Amersfoort, onder 
beheer vau de architecten Van Gendt en Nieraad: ingek. 
4 bilj,. als: 
.1 P. Welsing, te Arnhem. f 3287 
I L van tie Sand, • idem 1 28K4 
Gebr. Van Dealen, » idem > 2876 
G. Pothof - idem • 2494 
gegil I lil. 

S n i ' i i l m f , 13 Juli: hel inaken van rijsbeslag en pak-
werk. het verwerken van gron.1 en zand in dc waterkee
ring van Ossenisse: minste inschr. was l . van der Hooft, 
IO Neuzen , VOOT ƒ1975. 

Haarlem . 14 Jul i : lo. bet maken van .-eu hoofd met 
plankier aan de haven op Vlieland: minste inschr. was 
L. Kalis K z . te Sliedrecht, voor ƒ7340. 

2n. bet wegruimen van 3 wrakken in het zuidelijk ge
deelte der Zuiderzee: minste inschr. was A. van der Tak, 

or / 'U.HOU 
Lelden. 14 Jul i : liet verlagen eu gedeeltelijk vernieu

wen van fi bruggen in den lagen Kijndijk. tusschen Lei
derdorp eu Leiden: ingek. 4 bilj.. als: 
I'. van Vliet. te Woubrugge. f 3836 
W. A. van Rijn. 1 Zoeterwoude, 1 3333 
-I. J. Plunjer, 1 Leiden, » 8012 
M. Splinter. » Leiderdorp. » 2Ö80 
gegund. 

l'treeht, 14 Jul i : het maken en leveren van stalen 
tongbewegingen met toebchooren en ijzeren excentrieken, 
ti ti behoeve van den s| mor weg Zwaluwe Esschen - inge
komen I biljet, vau ile Mascbiiienfabrik Dents, bland, to 
Dortmund, loiigbew. ƒ 284 |>er st. 
cvoiitiickoii. 29.50 • » 

L N G E Z O N D K N . 

Hreda, 12 Juli 1881. 
Geachte Heer Redacteur, 

Mijn vriend en stadgenoot, de heer IL G . Dijker-
man , vraagt in uw nommer van U dezer, waaraan 
het toch wal zou liggen, dat tie prachtige haven
werken tc Vlissingen zoo weinig gebruikt worden. 
Gaarne ben ik bereid, niet zoozeer de gevraagde 
redenen aan te geven (die liggen op handelsgebied 
en eischen vergelijking van cijfers, waartoe ik mij 
niet bevoegd acht), maar een paar feiten in herin-

nering te brengen in verband roet de geschiedenis 
der Vlissingsche haven. 

Reeds in 187*2 was d.mr mi j , in verband niet 
een paar Engelsche financiers, bet plan ontworpen, 
te Vlissingen ccne Dok-maatschappij op te richten, 
die zich tevens ten doel zou stellen, in overeen
stemming met de Exploitatie-maatschappij en "en 
paar Engelsche leederijen, niet alleen het komende 
verkeer te exploiteeren, maar tevens ecu verkeer al
daar te scheppen. 

Bij mijn eetste aboucheinent met den toenmaligen 
Minister van Biiinenlandseho Zaken, wenl mij kort
weg medegedeeld, dat de Slaat zelf die havens zoude 
exploiteeren, en daarmede basta. 

Hoe die exploitatie van Staatswege is gegaan, 
staat tc lezen in het rapport, uitgebracht door .Ie 
heeren Bredius, Sandberg, Vau Kerkwi jk , Begram 
en Brouwer iu de zitting der Tweede Kamer , dd. 
8 Mei 1 8 7 i . Dit rapport, te uitgebreid om h i e r i n 
extenso tc, wonlen teruggegeven, is te lezen iu het 
2e blad der AiVmcc llotterdamsche Courant dd. 
9 Mei 1874, n". 128. Ik ontleen er enkele volzin
nen aan: 

«Niettegenstaande . . . . en de voortdurende berin-
nering zoo in de Kamers als elders aau den drang 
der zaak, was er, toen in September 1873 de ha
venwerken te Vlissingen zouden worden geopend, nog 
even weinig zekerheid omtrent de wijze, waarop zij 
zouden worden geëxploiteerd , als vijf jaren vroeger 
toen de aanleg begon. Vandaar dat in allerijl bij 
min. resol. van 2 September I87;i , 11". Hf», voor
schriften werden vastgesteld omtrent eene voorloopige 
regeling van het gebruik der kaaien, enz Deze 
voorloopige regeling omschrijft, wat in tie stukken 
exploitatie van Staatswege wonlt genoemd, 

j »Eenige leden aarzelden niet te verklaren, dat 
wanneer men zich tot taak had gesteld de scheep
vaart ntcf naar Vlissingen Ie lokken, dese voorschrif
ten daartoe zeer wel konden wonlen aangewend.'' 

Datzelfde rup|mr( laat zich tevens niet gunstig uit 
over het gunnen der exploitatie aan eeue groote 
Maatschappij, evenmin als over het in-handen-stol-
loii dier exploitatie aau de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen , maar raadt aan het 
bevorderen, het medewet keu tol het ontstaan vaneen 
gezonden, zich zelf ontwikkelenden transito-handel. 

Nu ligt in. i . het zwaartepunt van het rap|»ort 
in tie Itovenaaiigehaalde zinsneden. Vijf jaren te 
laten verloojieii eer men zich rekenschap geelt van 
wat men zal uitvoeren met een w e i k , dat zooveel 
millioenen kost , is minstens genomen eene oneer-
geeftijkc slordigheid van het toenmalige Ministerie. 
Hot; de in allerijl gecreëerde Staat expediteur zich 
van zijn taak heeft gekweten , wordt tloor het rap-
(mi t genoegzaam geipialifieenl: het kon ook niet 
anders. Bij welken douane-ambtenaar vindt men 
die vlugheid, die voortvarendheid, die in het expe
ditievak levensbeginsel zijn? 

Die vijf jaren on de nog verscheidene volgende 
jaren, zijn niet alleen voor Vlissingen verloren ge
gaan, maar zijn voor Antwet|>eii een prikkel ge
weest het gevaar, tlat haar uit Vlissingen dreigde, 
af te wenden tloor met eene energie, die bewonde
ring afdwingt, eene handelsinrichting en handcis-
organisatie in het leven te roepen, die Antwerpen 
tot den rang van handelsstad van den eersten rang 
verheven hehhen. terwijl ons schoone. Vlissingen kwijnt. 

De zaak, urrhi-slerht aangevat, heeft daardoor 
de sympathie van ondernemende mannen verbeurd; 
zijn er eommercieele misstanden, hierover zij hel 
woord aan hen, die daarvan kennis hebben. Komen 
de geschiedenis, de oorzaken v i n het verval dei 
haven tot klaarheid, dau liestaat er »misschien" 
hoop, dat tic vele uiillioenen aan dc Zeeuwsehe lijn 
en de Vlissingsche haven liestee.1, eens eeue meer 
tastbare rente opleveren, dan alleen als technisch 
werk bewondering te wekken. 

Ontvang, mijnheer, de verzekering mijner hoog
achting, s. B R O N S . 

\ m o k fier Itericto en MHNHiniEen." 
B I N N E N L A N D. 

S-Gravenhage. Door Z. M . is met ingang van 
I Augustus 1K8I , benoemd tot ingenieur van den 
waterstaat der 3de klasse J . G . Ernierins, thans 
adspirant-ingenieur. 

Rotterdam. De heer II. I'. Guir l iar t , U I S | H V -

teur bij de Hollandsche Liseren Spoonmgmaatschappij, 
is met algemeene stemmen benoemd lot directeur 
tier Rotterdamsche Tramwogmaatschapp\j op een trak
tement van ƒ iiOÜO. 

A r n h e m . Provinciale Staten hebben besloten 
it ' i i adjunct-ingenieur voorden provincialen waterstaat 
up eeu traktement van ƒ 3300 tc benoemen. 

H a a r l e m . Op de 104de algemeene vergadering 
der Maatschappij lot Bevordering vau Nijverheid werd, 
overeenkomstig het vooi-stel van Utrecht cn het pre
advies van Directeuren, besloten de departementen 
uit te noodigen tot het bespreken der vraag, in 
hoever de afschalling der wet op de octrooien voor 
de Nederlandsche Nijverheid voor- of uatleelig is ge
weest, en den uitslag dier hesp rek ingen in 1882 
mede te 1 Ieelen. 

Venier weiden de volgende besluiten genomen: 
l o . aan bel Museum v.mr kunstnijverheid voor 

het loopende jaar eene verhoogde subsidie le geven 
van ƒ 1200 op ƒ 2000; 

2o. ook voor 1882 die verhoogde subsidie aan 
dat museum toe te kennen; 

80 . aan het pensioenfonds voor werklieden iu-
eensaf eene bijdrage te betalen, groot j 1 0 0 0 , op 
den dag waarop tlat fonds definitief zal zijn gecon
stitueerd. 

M a a s t r i c h t . Door de Provinciale Staten van 
Limburg is een reglement op den Provincialen Wa
terstaat vastgesteld. E r is besloten, dat iu dien 
dienst zal worden voorzien door één ingenieur, 8 
opzichters en 1 klerk. De ingenieur zul op voor
dracht van Getleputeerde Staten door de Provinciale 
Staten benoemd worden en een bezoldiging van ' 3 5 0 0 
genieten. Door Gedeputeerde Stalen was voorgesteld 
de benoeming door dat college- te doen plaats heb
ben en de bezoldiging op ' 8 0 0 0 te bepalen, 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 16 Juli 1881. 

Leeuwarden. De Raad benoemde met alge-
i i ii-* stemmen tot hoof'dupzichler bij ite geineente-
werken de beer A . T. van Wijngaarden, thani *>|»-
ziehter bij die werken. 

Delft. De beer A . Hue t , leeraar aan de Poly-
ietdini.sebe school, ontving dezer dagen een blijk van 
de sympathie zijner oud-leerlingen. Ter gelegenheid 
van '/ijn aanstaand huwelijk werd hein namens de 
meeste hunner een sierlijk geschenk aangelxvden, 
vergezeld van eene naamlijst der deelnemers. 

— Naar aanleiding van de in dit nummer voor
komende niinouce, vestigen wij de aandacht op het 
•Practieeh A an toeken boekje voor heeren aannemers, 
metselaars, timroerlieden e n / . " , van den kantoor* 
boek handelaar J. S. J. de Jongh W J z . , dat in de 
practijk voor heeren aannemen eu allen, die met 
tiet bouwkundig vak in betrekking staan, zeer is 
aau te bevelen. 

Correspondentie. 
Herhaaldelijk worden ons advertentiën van lote

rijen, geneesmiddelen, enz. toegezonden, die in een 
bouwkundig weekblad, naar onze nieening, niet ojige-
nomen mogen wonlen. 

Wij verzoeken beleefdelijk van die toezending ver
schoond te blijven en zullen de aanvragen tot plaat-
sing van deze rubriek annonces voor bet vervolg 
niet meer beantwoorden. 

He Administratie 

Advertentie». 
Gemeentewerken te Rotterdam. 

Ken ieder die verlangt in aanmerking te komen 
voor de betrekking van ADJU i \ CT-DIRECTEUR 
der Gemeentewerken te Rotterdam, op eene 
jaarwedde van ƒ 3 0 0 0 f t ƒ 4 5 0 0 , wonlt uitge
nood igd om vóór ol' uiterlijk op den l i j Augustus 
1881 zich met op zegel gestelde adressen vrachtvrij 
tot Burge meettor en Wet houden te wenden, met 
opgave of bijvoeging van alles wat tot aanbeveling 
strekken kan. 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 
Ih? Secretaris, Re Rurgcmeester, 

i. I,. M K l t S T H A S Z . M E 1 X K S Z . 

Aanbesteding. 
Hoor B U R G E M E E S T E B en W E T H O U D E R S van 

Wageningen zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het maken van de Aardehaan en het 

leggen van de Spooren en Wissels 
voor den Stoomtramweg van Wage
ningen naar het Station Ede, bene
vens de gebouwen te Wageningen 
en Abri te Bennekom in twee per
ceelen. 

bestekken zijn op franco aanvraag, tegen betaling 
van ƒ 0 . 5 0 per stuk, verkrijgbaar bij deu Secretaris 
te Wageningen. 

Aanwijzing op het terrein zal gedaan wonlen den 
27n Julij e. k., beginnende bij het Station Ede 
des morgens ten O'/j uur. 

Inlichtingen zijn te bekomen hij den Ingenieur 
V A N H O O G S T R A T E N te Stratum. 

lnschrijviiigsbilletten in !<• zenden vóór uf op deu 
29n Juiij e. k., bij den Secretaris te Wageningen. 

Opening der billenen op het Raadhuis te Wage-
ningen op den 30n Julij e. k. des voormiddags 
ten 11 ' uur. 

Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor T o k e n i n g van den Staat) 

Ou Dim/sdaij d e n 8 * - Augustus 1881, dei namid
dags i<!i 2 ure, aan liet Cetitnialbureau der Mant-
sclianuij tot KtpInHatia van Btaataspoar wegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

llestek n". 301. 
Het maken van eene afheining met 

hekken voor een douanepark en een 
gebouwtje voor privaten en water, 
plaatsen op het station Venlo. 

Ile besteding gesibii-dt bij enkele inschrijving, vol
gens Ji 62 von liet bestek. 

Het bestek ligt validen 1 i'" Julij 18S1 ter lezing 
aan liet Centraalbureau bij dc Moreelse Laan cn 
aan het bureau van den Heer Sectie-Ingenieur H . 1'. 
M . fi. V A N DER K U N te Venlo cn is 0 | i franro 
aanvraag aau genoemd Centraalbureau (aid. Wegen 
Werken) te bekomen tegen betaling van /1.00. 

Inlichtingen worden gegeven aan het ('eutraalliu-
reau (atil. Weg en Welken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing oj> bet terrein zal geschieden o|> deu 
M — Julij 1881. 

Utrecht, den 13'1" Julij 1881. 

yoor Heeren Aannemers, Metselaars, 
Timmerlieden, enz., bevattende week-
lijsten met kolommen voor de Namen, 
beroep, dagen der week, getal dagen, 
Cents per nor, totaal Guldens en Cen
ten en Aanmerkingen.. 

Doelmatig ingerigt yoor Zakboekje, 
sterk gebonden met flinke Tasch. en 
Potloodlissen 

Kantoorboekhandel van J. S. J. DE 
JONOB W.J.sn., Koningstraat, Arnhem. 

BTa ontvangst van postwissel a 76 
cents wordt dit boekje franco toege
zonden. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

Soofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat Ho. 49. 
Bekroond te Arnhem met Btploma len Graad. 

A l ' P E L B L O K S E M , KOODE, ( i E L E , B L A U W E , HABDGRAIJWE en UIU .1ZE KLEUIfENHOlIUENUE METSELSTEENEN, PRO-
M L S T E E N E N in alle geweuschte PROFIELEN, PAIIKEIVLOËUEN , RIOLEN, HUIZEN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bij den bouw v i m Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aangewend, in K V l l S T -
Z A N D S T E E K en ook in l » O H I X \ \ l l - l I T l l \ T 

Groothandel in le ijiialite.it POHTLAND-CEMENT merk .Smalt" van ToBPFnB, C Ï R A W I T Z & C*. te Stettin; K N I M I T , B K V A S Si S T I I K I K ' S enz. 

&emeente 's Gravenhage. 
UITGIFTE VAN BOUWGROND, 

B U R G E M E E S T E B E N W E R I I O I D E R S van 'a C m -
cenhage. stellen een inschrijving open naar bouw
grond op erfpacht te Scheveningen , uitmakende 
het zoogenaamde SA7.V POSTHUIS. 

De voorwaarden met daarbij behoorende teekening 
zijn op franco aanvraag ter plaatselijke Secretarie 
3e Afdeeling kosteloos verkrijgbaar. 

De iiiscluijvingen behooren aldaar vóór Maandag 
22 Augustus 1881 des middags ten 12 ure inge
leverd te wonlen 

Opening der inschrijvingen dien zelfden dag des 
namiddags ten één ure. 

Badplaats Zandvoort. 
A A N B E S T E D I N G . 

Namens zijn lastgever zal de Air-hiteetJ. C. V A N 
W I J K , op Zaturdag den 23 Juli 1881 , des na
middags ten 2 uin-, in het Kurhotel te Zandvoort, 
bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het bouwen van een VILLA op een 
terrein gelegen aan de Noordzee te 
Zandvoort. 

Aanwijzing op het terrein Dingsdag 19. /ui t , des 
namiddags 2 uur. 

Bestek en teekening zijn a / 3.— per stel ver
krijgbaar hij den Boekhandelaar G. T u . R O M , Ka l -
verstraat, Amsterdam en aan het Kurhotel Zand-
voort. 

Inlichtingen worden gegeven door genoemden A r 
chitect , Kantoor Passage Rotterdam, alwaar ook 
bestek en teekening ter inzage liggen. 

N B . Het adres voor de inlevering tier inschrij 
vingbiljetten volgens art. 9 van het bestek is: 
Kurhotel Zandvoort. 

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
TERDAM zijn voornemens op Vrijdag den 29 Julij 
1 8 8 1 , des namiddags ten 1 ure, ten Raadhuize al
daar u n te besteden: 

Het bouwen van een GEBOUW voor 
de Koepokinenting met bijbehooren
de werken aan de van Oldenbarne-
veltstraat. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter le
zing liggen op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads Timmerhuis te Rotterdam, en ook voor den 
prijs van / 0 . 5 0 verkrijgbaar zijn bij Wed. P . V A N 
W A E S B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers aan deu 
//outturn n°. 7 3 . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Maandag den 2ó Julij 1881 , des voormid
dags ten 11 me. 

A ' y e m e e n Depot 
D E R 

GEKL. UEDE VLOERTEGELS 
V A N 

mum. TEFEIOT, FBMJK. 
Z I L V E R E N ' M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARUS. 
Teekeningen eu Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoop 
TEGELS e„ TROTTOIRSTEEN EN (genre 
SarreguemiiiesJ. 

1 PARKETVLOEREN, 
9 V I L L E R O Y k B O C H , M E T T U C H 

2 B O C H F r i r M . a U U B E U G E 
g « U N T O N . H O L L I N S k C « . , S T O K E 
^ by tie ViTti-KuiHüoidi^cr. eu Depothouder,: 
V . D E L I N T A O"., Haringvliet 7. Itotterilam. 
S C H O O L B A N K E N . 

geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhanden, prijsopgaven en 

achetateekeningen wonlen op aanvrage direct 
toegezonden. B O Y S . 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
FABRIKAAT 

C R M \ , IIIML k C°„ EJGELAM). 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H.TRIP. R O T T E R D A M . 

S p e c i a l i t e i t 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Arch i t ec ten , Landmete r s , 
Teekenaars , enz. 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

H. & J. SUYYER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
HoUandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 

G E N T ( B e l g i ë ) . 
Eenige Knln iek van liet Vastelaiul, waar alle soor
ten CEMENT/TEGELS vervaardigd worden. 

MONSTKRS en MONSTKRKAARTKN zijn op 
franco aunvrage te bekomen. 

G I P S en C E M E N T E N in soorten. 
Ve toezendingen u-orden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1. R, T R E E M , 
Architect te Arnhem. 

Mozalk 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 , C O R R I 
D O R S . W A R A N D A ' S , enz., alsuieile H K K L K E D I N I 1 
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 M a w & ('". 
v o o r X 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 u 

G . J. OOR, 
Firma A X T . D E WIL,0, 

Schecjimukershaeet, .Y". t i ' i en Jufferstraat .V". 5tt. 

ROTTERDAM. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Uneuaars «ui Zuilen- en Talelbaxall-ijfneveii 

in R I JNI 'HUISSEN, 

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

KALK, B K 0 1 S S T E K Ü , VOOKVASTI S T E E S Ï S , EXZ. 
.VieuuWiaren X.tijde 5 5 , B l o t t r r d M M . 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

F A B R I E K 
Ti 

A M S T E R D A M 
Beltweg . V - , 3. 

i ub 
Naluurl. Asphalt \an: 

V A L DE T R A V E K S 
Z W I T S E R L A N D . 

Grcoiiipriiiiitnlr Asplialtwegen en dim Dorsrhvloercn. 
Werken in As"hal(-Ma$liek voor Trnlloirs, Skating-ltiiiks, Moiilvloeren, KeUen. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Majjazynvloeren, Gangen, Veranda's, llrug- eu 

Dakbedekkingen, Itetou-Fiindeeriiigen, stallen enz. enz. enz. 

Yodi!werend, (bitloortlringbaar, Geraaswerentl. 
Asphalt speciaal tot wering van Tochtige muren. 

Voor ililirlitillKen omtrent liet Kanten van Vloeren, Bedekkingen euz. gelieve men zieli te adi-esseeren 
aau hei Kantoor der fabriek, Beltwrg 3 , Amsterdam, of luj den Heer 11. ü . K N O O P S C . O z . . Beek
straat F. te Arnhem. ]ie Directeur, W. PATON WALSH. 

voor licht en zwaar lonpend werk , alsook vooi' het 
imeeron van Stoumcvlinders bijzonder aau te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of iu bussen verkrijgbaar bij 

landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

B. UOLSBOER, le Arnhem. 
l » t M . Z i l v e r e n n i ' d u l l l i - v o o r W a t e r -

l . i i N - l i i H t r i . n i e n t r i i . 
I H I 9 . l l o o s ~ . e o i i i l e m e l i i l i l l n i : v o o r » n -

t c r p a i M - e n H o e k u i r e t - I n M l r u u i e n t e n . 
Voort»: I1AR0- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 
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TR 

L E E U W A R D E N . 

H L 
In het vak van metaalwerken» is veel goeds ge

leverd. 
In het sinedenvnk waren vier prijsvragen uitge

schreven: 1o. een ingesloten haard, '2o. een vijfgaats-
kookkachel van geslagen ijzer met vasten kopeien 
waterketel en kraan, 3o. een deurslot en twee baak
banden voor een kerkdeur in Oothiscben stijl uit de 
XVde eeuw en 4o. een anker, geschikt voor een boeier, 
metende 20 scheepstons. 

Hierop kwamen 16 inzendingen in . De meeste 
werkstukken van kachelwerk onderscheiden zich door 
soliditeit en doelmatigheid . maar door goede afwerking 
en gepaste orneiuenlatie iu verband met een matigen 
prijs spant de ingesloten haard van gedreven plaat
ijzer en de vijfgaats-k ook kachel van den heer Jaarsmi, 
te Sneek, de kroon. Ook de heer Reesink te Arnhem 
leverde een goed werkstuk als kookkachel. Zoowel 
de ingesloten baard als de kookkachel van den heer 
Graamans te ltotterdam, als de kookkachel van de 
lirma Gielingh 8c. 'loon te Arnhem, zijn uitmuntende 
werkstukken. 

Van de ankers werden die van den heer Minkema, 
te Oosterlittens eu van de firma Smit & Zoon, te 
Hoogezand, het best gekeurd. 

In het vak van kopcr.dagers werd gevraagd: l e . 
een kwartcirkel vorm ige , uit de hand gebogen rood
koperen pijp van een doorsnede van 100 m.M. en 
een straal der bocht binnenwerks van 300 m.M,, de 
dikte van het koper 4 tn . l t . ; '2e. eeu melk koel vat, 
volgens een afkoelingssysteem, lung •'>- c .M. , breed 
SO c .M. en diep 50 c .M. 

Op elk van die vraagstukken kwamen 2 antwoorden 
in . De pijp van de heeren Mebius, t e lleerenveeu 
en Bikkei-s Sc 'loon, te Rotterdam, en de koelvaten 
van den heer Keverling t e Joure, moeten als de beste 
werkstukken beschouwd worden. 

In de rubriek metaalbewerkers werden voorts nog 
8 werkstukken gevraagd. Daarvan zond de heer 
Volkers te Sneek een paar zeer verdienstelijke, uit de 
hand gedreven zinkeu consoles in. De heeren Kever
l i n g , t e Joure en Franken, te Arnhem, zonden uit
muntende koperen pompkranen en toestellen voor 
water wel pompen e n verwarming iu. 

De beantwoording der vraag naar een cnmpleele 
brandspuit voor zuig- en persvermogen, ingericht om 
door H man te worden bestuurd. is vrij goed ge
staagd. Niet minder dan vier inzendingen hadden 
volgens het bestek plaats. De firma's Landeweer& 
Zoon, te Hoogezand, Bikkers Sc Zoon, te Rotterdam, 
Beider en Co. , te Rotterdam en Van der Ploeg, te 
lirouw dongen hiervoor mede. liet best uitgevoerde 
werkstuk werd dat vau de firma Helder geoordeeld te 
zijn; de firma Landeweer kwam daaraan het meest nabij. 

De firma Hikken* zond ook een hoogst opmerke
lijke verzameling brandbltischiniddelen en onderdeelen 
van brandspuiten. 

De firma Caminada, te Rotterdam, beeft op voor
treffelijke wijze beantwoord de vraag: eeu volledig 
torenuurwerk met voldoende capaciteit voor een bel 
of klok van 500 K G . , en voorts aan de volgende 
vercischten voldoende: acht dagen loonen, rustende 
gang, compensatie, remontoir, konische hoek-engre-
nages en vier stel wijzerplaten met uur en minuut
wijzers; een dier wijzerplaten moet transparant zijn. 
Zij zond niet alleen een werkstuk i u , waarbij teu 
volle aan de gestelde eischen werd beantwoonl, maar 
gaf bovendien nog 3 aiidere te aanschouwen, veel groo
ter en veel kleiner van omvang. In de glazenkasten, 
waarin ze besloten zijn, geven zij het publiek ge
legenheid hunne samenstelling van nabij te beschouwen 
en den juisten gang te beoordeelen. Het gevraagde 
uurwerk voor deu wedstrijd, bekroond met de gou
den medaille, biedt het eigenaardige voordeel aan, 
dat het onder het opwinden niet stilstaat. Ten an 
<lere behoeft het slechts éénmaal in de 8 dagen op
gewonden te worden. Voorts is het, evenals de 
andere ter opluistering ingezonden uurwerken, voor
zien van een rustenden gang (pennegang) met se-
nuidf.slinger. De lengte van dezen slinger, of dui
delijker uitgedrukt: het slinger punt, vanaf het o|>-
hangpunt blijft onveranderlijk hetzelfde en dat wel 
door eeu zeer doelmatig aangebrachte comifensatie, 
waardoor de verandering van temperatuur niet van 
invloed kan zijn op den gang van het uurwerk. 
Door het reiuontoir-ineclinniek wordt het mogelijk 
zeer lange minuutwijzer» uan te brengen, zonder 
dat storm- of windvlagen uadeeligen invloed kunnen 
uitoefenen. Dc zorg aan al deze uurwerken be
steed, zoowel wat inrichting als deugdelijke bewer
king lietreft, geeft de beste waarborgen voor hun 
goeden gang. Ons land mag trotsch zijn op zulke 
kunstenaars op het gebied der werktuigkunde. 

Een fraaie collectie physische instrumenten zond 
de beer Posthumus te Leeuwarden in. Ziju battery 

voor constanten stroom, tot geneeskundig gebruik, 
verdient wegens haar constructie bijzonder de aan
dacht; ook zijne gunstig liekende bliksemafleiders 
kunnen hier van nabij beschouwd woi-den 

De heer Lamraers te Drachten tracht in dit laatste 
met hem mede te dingen. 

Eindelijk zond de firma Bernstein, te Groningen, 
een sierlijke collectie weegtoestellen voor banketbak-
kei^ en vleescb- of vischverkoopers, 

ln het mnlen- en wageninaken*vak werden voor 
elk vak twee prijsvragen uitgeschreven : lo . een karn
molen met toebehooren, op '/j der ware grootte ; 
2o. een arc hi medische schroef voor een watermolen; 
3o. een geheel afgewerkte coupé cn 4o eeu ongeverfde 
natielede. Op het eerste en tweede vraagstuk kwam 
ter mededinging slechts één antwoord in. Helderde 
vraagstuk vond ruimere en betere beantwoording. 
De heer Veth , te Arnhem, zond eeu degelijk en in 
deftigen eenvoud bewerkte coupé, die volgens de 
keurmeesters aan alle gestelde eischen beantwoordt. 
Een dergelijke van den heer Van den Rergh, te's-Gra
venhage , munt evenzeer uit door smaakvolle bewerking 
en degelijke constructie. Een derde, van den heer 
De Hoo tc Leeuwarden, minder rijk doch even de
gelijk bewerkt, mocht evenzeer de goedkeuring tier 
keurmeesters wegdragen. Deze zelfde zond tevens 
een tilbury ter opluistering, waarvan de teekening 
en verlak king allen lof verdienen. 

Voorts geeft de heer Reilingh, te Gioningeu, een 
viertal miniatuur-rijtuigen onder stolpen teaanscliuti-
wen, die aardige typen vau bewerking aanbieden. 

Aan zadelmakers werd gevraagd te leveren een 
compleet tuig voor een narreslede. Hierop kwamen 
5 antwoorden iu. Het tuig van den heer Juncker, 
te Amsterdam, werd als de beste der inzendingen 
met zilver bekroond, het oud-Hollandsen nationaal nar-
retuig van Van Diest, te Maastricht, met brons. Beide 
tuigen komen ons echter voor wat te overladen en 
boersch-pronkerig. 

Voorts zonden Juncker, Bonnes te Groningen, 
Maassen te Hoorn en Stuurliaan te Huizuin nog 
zadel tuigen, die niet onverdienstelijk bearbeid zijn. 

De heer Wagner, te Rottri-dain, geeft tot op
luistering een zeer fraaie collectie geklemde leder
soorten , op smaakvolle wijze geë ta leerd , te aan
schouwen. (Slot volgt.) 

V E R B I N D I N G V A N A M S T E R D A M M E T DE 
M E R W E D E . 

Aan het voorloopig verslag der Commissie van 
Rapporteur! der Eerste Kamer over het ontwerp van 
wet tot aanleg van een kanaal ter verbinding van 
Amsterdam met de Merwede ontleenen wij het vol
gende : 

Gelijk te verwachten was, stonden bij het onder
soek van dit ontwerp twee gevoelens scherp tegenover 
elkander, waarvan het eeue de verwerping der voor
dracht in het welbegrepen belang des lands dringend 
noodzakelijk keurde, en het andere met niet minder 
overtuiging op haar aanneming aandixing. 

De opportuniteit van bet wetsontwerp werd breed
voerig besproken: a. uit een financieel oogpunt, in 
zoover men het bezwaar deed gelden, dat de Re
geering meent, nieuwe en belangrijke poëten ten laste 
der Staatsbegrooting te kunnen brengen, zonder me
dedeling der middelen, waaruit rente en aAoSBUIg 
der voor deze werken door leening te verkrijgen 
kapitalen zullen kunnen bestreden worden. 

Dit voor sommigen overwegend beswaar woog 
dubbel, nu het geldt een som tot uitvoering eener 
wet, waarvan het nut eu de urgentie uit het oog
punt van algemeen landsbelang hun betwistbaar 
voorkwamen. Vrij algemeen was men het hierover 
eens, dat dit wetsontwerp, tot wet verheven, aau 
de Staien-Geiieranl de zedelijke verplichting oplegt 
de gelden , voor de uitvoering benoodigd , toe te staan, 
behoudens hun oordeel over het quantum, jaarlijks 
vuur dat doel aan te wijzen. Vau dien kant en ook 
vau eene andere zijde wenl tevens gewezen op het 
In-zwaar, dat geen definitief Minister van Financiën 
aanwezig i s , om dit op financieel terrein zoo diep
ingrijpend wetsontwerp in de Volksvertegenwoordiging 
te verdedigen, onder opmerking echter, dat het 
Kabinet iu de gegeven omstandigheden voor de aan
wezigheid van een Minister vau Financien onmogelijk 
had kunnen zorgen. 

IK Uit een economiseh Oogpunt. Met vooropte!-
ling dat, om Nederland zijn standpunt in den we
reldhandel (e doen behouden, het doel moet zijn om 
mede door Amsterdam aan Nederland het grootst 
mogelijke aandeel in het transito-verkeer met Duitscb-
land en Middel-Europa te verzekeren, hetwelk niet 
kan geschieden dan door verbetering van de gemeen
schap te water vau Amsterdam met «len Rijn, wenl 
uit eeu economisch eu haiidelsougpunt die opportu
niteit in beginsel nagenoeg algemeen toegegeven, 
ofschoon enkelen staande hielden , dat er, na al hetgeen 
iu de laatste jaren ten behoeve van onze verschillende 
koorleden is verricht, met het oog op den toestand 
der schatkist, iu dit opzicht voortaan bezuinigd moet 
worden. 

De vraag, die daze leden vmdeeld hield, was dan 

ook geene andere dan deze, of dit wetsontwerp up 
voldoende wijze en binnen den koristen tijd de ver
binding van Amsterdam's Noordzeehaven met deu 
Rijn waarborgt. Volgens bet gevoelen der meerderheid 

I moet in het Rijksbelang der verbeterde gemeensrhap 
te water tusschen Amsterdam en den Rijn van Rijks-

I wege worden voorzien. Als principieel bezwaar wenl 
bij de eritiek van de wijze, waarop het werk door 
tien Minister is voorbereid, aangestipt, dat uit niets 

I blijkt, dat eenige autoriteit op het gebied van den 
handel up den Rijn 's Ministers plan onderschrijft, 
dat trouwens uit een oogpunt van handelsbelang 
niet is verdedigd. 

Beslist werd ontkend, dat het nu voorgesteld plan 
den koristen waterweg tusschen Amsterdam en den 
Rijn bevat, terwijl men van oordeel was, dat , is 
een kortere weg verkrijgbaar, hij dan moet worden 

| aangenomen. Verschillende berekeningen omtrent deu 
duur der reis en deu invloed daarvan op dc vracht-

I prijzen leidden eenige leden tot de slotsom. dat een 
kanaal iu oostelijke richting zeker op den duur dei-
reis en daardoor op de vrachtprijzen gunstig wer
ken zou. 

Afgescheiden van ti-chnische bezwaren tegen de 
spoorweghruggen en bet groot getal sluizen, had men 
ook bedenking tegen bet tijdsverloop, voor de uit
voering benoodigd, tegen de overschrijding van bet 
bedrag der kosten van het werk, tegen de opvatting 
alsof de verbetering van dit kanaal haar nut zou 
hebben voor de biuneiilandsche scheepvaart, terwijl 
men ook als een belangrijk nadeel deed gelden, dat 
het kanaal niet overal verbreeding toelaat. 

Na mededeeling dezer bezwaren vroeg men, of dit 
wetsontwerp niet veroordeeld is , indien op even vol
doende of betere wijze het doel, dat het beoogt, 
kan wonten bereikt. Meenende, dat het niet aangaat 
milliueiien te besteden aau hetgeen 't verlangde 
resultaat niet zal geven, verbaasde het de bestrijders 
van dit ontwerp niet, dat de hoofdstad met bezielde 
overtuiging waarschuwt tegen de aanneming ervan. 

Hierbij sloot zich aait een gedachten wisseling, 
waarin de vraag op tien voorgrond trad, wat A m 
sterdam dan wel ten slotte iu het belang van deu 
Rijnhaiidel en derhalve in 't algemeen belang wenscht 
Terwijl men niet in gebreke bleef bet antwoord op 
die vraag te geven, constateerde men ten slotte, 
dat Amsterdam het thans voorgestelde kanaal be
slist niet wenscht. omdat men de vestiging van een 
goed Rijnvaart kanaal, dat toch noodig zou blij-
ken, niet noodeloos wil vertragen; omdat men het 
niet anders kan beschouwen dan als een tijdelijken 
maatregel, en als zoodanig aan den verbeterden weg 
over Gouda de voorkeur geeft. 

He voorstanders van liet ontwerp bestreden de 
geopperde bezwaren en stelden de voordeelen van het 
Regeeringsplan in het licht. 

Met klem weersprak men de opvatting, dat de 
Minister het wetsontwerp niet voldoende zou hebben 
voorbereid met een beroep op de gev^ieelde stukken, 
de mondelinge ged achten wissel ing ei le redevoerin
gen van den Minister. Zonder no mals aan te 
toonen welke voordeelen niet opzich tot de kortste 
verbinding, zekerheid van den duur t r reis , vracht
prijzen, het ontwerp aanbiedt, wees men er echter 
op, dat bet verschil in tijd tusschen Amsterdam— 
Geldersche Vallei—Dode wan nl en Amstenlam—Keul
sehe Vaart—Uodewaard werkelijk te gering is, om 
daaruit nadeeüge theorieën voor handel en scheepvaart 
af te leiden. Ook werd gewezen op de twee groote 
bezwaren tegen het Vallei-kanaal, waarvan bij dit 
kanaalplan geen sprake is. In de eerste plaats het 
bezwaar van den rivierovergang, dat tut dusverre 
do»r de voorstanders vau het Vallei-kanaal of van 
eenig ander kanaal, dat de Betuwe doorsnijdt, is 
ontzenuwd. En dan de kwel in de Betuwe. Men 
bleef van meening, dal de doorsnijding der Betuwe 

minstens veel nadeel en waarieb(jnlijk groote rampen 
voor die vruchtbare streek zuu na zich sleepen. Men 
herinnerde daarbij, dat de last, dien men in het 
nieuwe kleine kanaal van Tiel naar de Linge van 
de kwel heeft, zoo zwaar is, dat men in den tijd 
van drie jaren nog niet heeft kunnen komen tot een 
taxatie der aangebrachte schade. In één afdeeling 
verklaarden de tegenstanders van het aanhangig wets-
ontwerp eenparig, dat zij wegens de bezwaren, on
afscheidelijk aau de doorsnijding der Betuwe verbon
den, hun stem nimmer aan eenig kanaal in meer 
oostelijke richting door de Betuwe zouden geven. 
Hun wenl geantwoord, dat bet zekerste middel om 
het Vallei-kanaal nooit totstand te zien komen, 
gelegen zou zijn in de aanneming van dit wets
ontwerp. 

Het kortere tijdsverloop, waarin het werk gereed 
kan zgn , wenl uok als een voonleelige zijde van het 
Regeeringsplau opgesomd. De zooveel hoogere kosten 
waren voor velen een afdoend bezwaar tegen het 
plan van tien heer Waldorp. Tegenover de beschou
wingen over de binnenlandse!» scheepvaart beriep 
men zich op de verklaring , dat al dt; schepen den 
waterweg over Gouda zullen verlaten, zoodra de 
Keulsehe Vaart is verbeterd, eu wees men op de 
talrijke adressen van steden uit het Zuiden, die de 

Tweede Kamer de aanneming van het ontwerp heb
ben verzocht. 

Nog wezen de voorsinnders op de verklaring der 
hoofd ingenieurs, dat dit kanaal ten aanzien der mo
gelijkheid van verruiming met alle andere kanalen 
gelijkstaat. 

Do leden, wier gevoelen laatstelijk vermeld i s , 
gaven als het resultaat luinner overweging te kennen, 
dnt zij uit vuil»! overtuiging het ontwerp zonden 
goedkeuren, en dat ni<-t omdat z i j , het betere niet 
kunnende verkrijgen, het verkrijgbare wilden aan
nemen , maar omdat zij met «Ie Regeering en met 
den staf van den Waterstaat van oordeel waren, dat 
het door den Minister voorgestane plan de eenvou
digste, beste en spoedigste oplossing behelst van een 
vraagstuk, dat voor Amstenlam en Nederland van 
zulk een groot belang is. 

Met eenige be vreemd ing had men kennisgenomen 
van de nu onlangs geopperde iteJling, dat de ver
beterde weg van Amsterdam over Gouda naar K r a 
lingen beter voor de Rijnvaart geschikt zuil zijn dan 
de verbeterde Keubche Vaart. Dat denkbeeld wordt 
in een adres aau de Kamer o, a. aanbevolen door 
den heer Rutgers van Rosenborg, die in zijne rede, 
uitgesproken in de Tweede Kamer 13 Mei 1870 , 
beweerde, dat de waterweg van Amsterdam over 
Gouda uaar Rotterdam ïgeen weg is naardenRi jn , 
maar een weg naar de Beneden-Maas". Thans prijst 
hi j , zij het dan ook subsidiair, ter verbetering van 
de watergemeenschap tusschen Amsterdam en deu 
Rijn een weg aan, die 74 kilometer langer is dan 
het Vallei-kanaal. 

Een afzonderlijke beschouwing werd gewijd aan 
de verbetering van het riviervak bono Gorinchem 
en aan de belangen der defensie 

De leden, tegenstanders van bet ontwerp, trachtten 
nog nailer aan te toonen, hoe noodig het ware 
geweest, aan de bedissing over die voordracht een 
hernieuwd ondersoek te doen voorafgaan. Men achtte 
tie mak van te groot en te overwegend belang, om 
zonder het vuile licht en inet besliste overtuiging 
uitspraak te doen. 

De leden, die een tegenovergestelde zienswijze 
waren toegedaan, verbaasden er zich over, dat, ter
wijl men gevaar loopt door de plans der deskun
digen en met-deskundigen overstelpt te raken, men 
steeds nog op een ondersoek vau meel af aandringt. 

Ten slotte wenlen een paar stellige vragen en 
enkele verzoeken tot tie Regeering gericht. 

1. Volhardt de Minister van Waterstaat bij liet 
voornemen om over het ontworpen kanaal hooge 
sptKirwegbrugvren te bouwen? Zoo j a , kan hij thans 
ook opgeven, welke daarvan de kosten lullen z i jn , 
met inbegrip der vergoeding aan de spoorwegmaat
schappijen 

2. Is de Minister vanplan , bij aanneming vau dit 
wetsontwerp afzonderlijke voorzieningen te nemen 
tegen overstrooming'r 

3. Men zou het op prijs stellen, wanneer de M i 
nister kon goedvinden, bij de Memorie van Antwoord 
tevens zijn oordeel over de Nota vau den heer Dirks, 
behelzende een repliek up een van ' i Ministers rede
voeringen, kenbaar te maken. 

Vau verschillende zijden werd de Minister van Wa
terstaat uiigenoodigd, om bij zijn Antwoord gedrukt 
over l e leggen het advies van den hoofdinspecteur 
Caland (rapport van 5 Augustus 1880) en de Nota 
van den inspecteur Rose (van 31 Augustus 1880). 
Beide stukken zijn totdusver slechts ter griffie ge
deponeerd. Volledige openbaarmaking daarvan achtte 
men zeer wenschelijk. Evenzeer vroeg men of ST 
beswaar zou bestaan, alsnog mede te deelen de vroegere 
rapporten met bijlagen van de heeren Caland eu Rose 
(1870—1870). 

I N G E Z O N D E N . 

l'treeht, 13 Juli 1881. 
Mijnheer de Redacteur, 

l u uw iiouuuer van Zaterdag 0 Juli komt een 
correspondentie voor vau den heer II. t l . Dijkermau 
met eenige opmerkingen — beter gezegd: vragen — 
omtrent: wat wel de reilen kan zi jn, dat de prach
tige havenwerken le Vlissingen geheel ongebruikt 
blijven. 

• Geheet onder reserve, onbekend als ik ben met 
de feiten", herhaalt de heer Dijkermau de hem ge
dane mededeel ingen, dat: «verkeerde handelingen, 
van spoorweg- en nadere ambtenaren, de expediteur! 
en zeelieden zouden hebben afgeschrikt iu Vlissingen 
terug te komen." 

Venter »mom pelde men: de ipoorwegvr achten op 
de Zeeuwsche lijn zijn veel te boog en niet in vei-
houdiiig tot de transito-tarieven op de groote inter
nationale ijzeren verkeerswegen." 

Of het werkelijk veel nut kan stichten , loader 
eenig nader onderzoek zich, zij het dan ook onder 
reserve, tot de echo te maken van •gesprekken*' 
en •mompelingen'', wil ik in 't midden laten. De 
heer Dijkerman had echter zijn vragen beantwoord 
kunnen zien door te lean: de Jaarverslagen der 
M&aischappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen der 
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twee laatste jaren , en de verslagen van de Kanoer 
van Koophandel te Middelburg over diezelfde jaren, 
en daardoor de onbillijkheid der aantijging tegen de 
spoorwegambtenaren leeren erkennen fpag. 8 , 9 en 
10 Verslag Exploitatie-maatschappij 1879). Hij was 
tevens daardoor tc weten gekomen, dat de transito
tarieven voor de havens van Vlissingen en Middel
burg gelijk gesteld waren met die van Amsterdam, 
Rotterdam en Dordrecht, zoodra e» zoolang dé 
verhouding tot de Duitsche spoorwegen dit toeliet. 

Na 4 Januari 1 8 8 1 , dus na de opzegging door 
Duitschland (bladz. 58 en 59 van het Verslag Expl . 
Maatschappij 1880) van de algemeene trat sito-tarieven 
heeft de Maatschappij een reexpeditie-tarief ingevoerd 
op Venloo. Ook hierin zijn de prijzen voor Vlissingen 
en Middelburg gelijk aan die voor Rotterdam en 
Dordrecht. 

Met alle achting. 
Uw Dienstw. Dienaar 

W . V R O I . I K , 

Directeur-Oencraal der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspooi wegen. 

fMtT~ Bovenstaand schrijven, reeds in de voorgaande 
week ontvangen, werd dooi' een misverstand toen 
niet geplaatst. Redactie. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Iiij koninklijk besluit zijn, met 
ingang van 1 September 1 8 8 1 , benoemd: 

hij de nonnna'school voor tcekenonderwijzers: tot 
directeur W. B. O. Molkenboor, te Leeuwarden: tot 
leeraren: J . Striening, te Rotterdam; J . Versluys, 
te 's-Gravenhage; J . R. de K r u v l l , te Amsterdam; 
P . J. II. Cuypers, te Amsterdam; L . Beirer, te 
Amsterdam; E . Dubois, te Amsterdam; 

bij de school voor kunst nij verbeid: tot directeur 
J . R. de KruyIT, te Amstenlam; tot leeraren: J . 
Striening, te Rotterdam; J. Versluys, te's-Graven
hage; P . J . II. Cuypers, te Amsterdam; L . Beirer, 
te Amsterdam; E. Dubois, te Amsterdam. 

— Dc commissie tot droogmaking van veenplitssen 
onder de gemeente Reetiwijk, indertijd door Z. M . 
den Koning aan de heeren Van Hal l en Montijn 
verleend, i s , evenals de door de Provinciale Staten 
vun Zuid-Holland toegestane subsidie van ƒ 100.000, 
daar met het werk binnen deu gestelden termijn 
geen aanvang was gemaakt, in het begin van hel 
vorige jaar komen te vervallen. 

Dit heeft de heeren .1. I'. Mahlstcde, notaris te 
Bergambacht, J . Paul , architect te Zevenbergen, 
en H. E . Oving J r . , industrieel cn koopman te Rot
terdam. aanleiding gegeven tot den Koning het ver
zoek te richten , thans ann hen concessie voor het
zelfde werk te verleeneu, en zich tot de Provinciale 
Staten te wenden om een subsidie vau gelijk bedrag 
als aan de beide bovengenoemde heeren werd toe
gestaan. 

liftcommissie uit de Staten adviseenle tuin de heeren 
Mahlstcde c. n . , voor het geval hun voor de droog
making der Reenwijksehe en Sluipwijksche plassen 
door 'l. M . tien Koning concessie wordt verleend, 
een subsidie uit de provinciale fondsen lot een be
drag van ƒ 1 0 0 , 0 0 0 toe te staan op de door Ge
deputeerde Staten voorgestelde voorwaarden, behou
dens enkele wijzigingen. 

Dit voorstel is iu de zitting van Donderdag l . l . 
met 41 tegen 7 stemmen aangenomen. 

Zandvoort. Door de heeren .1. Chr. Gunst, 
fabrikant, J . B . Burgers, koopman, VV. G. E. 
Rockleben, VV. L . J. vun der Kolk en P . F . van 
Maarseveen, allen te Amsterdam, is bij het Ge
meentebestuur vergunning aangevraagd tot het aan
leggen en exploiteeren van eeu stoomtram, gaande 
van de kom der gemeente naar het station van 
den s|HH>rweg en vei volgens naar IJmuiden. 

'S-Hertogenbosch. Aan «len heer J . van Has
selt, te Rotterdam, is door de Raad dezer gemeente 
vergunning verleend tot het berijden van den kunst
weg van deze stad tot den provincialen weg naar 
St.-Michielsgestel onder Vlight met een stoomtram. 
Voorts weid aan den heerA. L . Festen, te lleeswijk, 
vergunning verleend tot het leggen van ijzeren sporen 
op een der bermen van den kunstweg van Bokstel 
tot boveiigenoemden provincialen weg. 

Leiden. Tengevolge van een onlangs genomen 
besluit van den Gemeenteraad o m , in overleg met 
den directeur, een onderzoek te doen instellen naar 
den toestand der gemeentelijke gasfabriek door twee 
deskundigen, buiten tleze gemeente woonachtig, zijn 
door Burgemeester eu Wethouders twee dubbeltallen 
ter benoeming opgemaakt, bestaande uit de heeren: 
Dr . T h . van Doesburg, directeur der gasfabriek te 
Rotterdam, en C J . de Bruvn Kops, directeur der 
gasfabriek te Delft; J . A . Francois, directeur der 
gasfabriek te Dordrecht, eu C. F . Salomons, directeur 
der gasfabriek (linker Maasoever) te Rotterdam. 

Arnhem. Maandag a. s. wordt de eerste Na
tionale Tentoonstelling' geopend van het Scderlundsch 
Schildershand vooi' decoratieve schilderkunst en van 
alles, wat met het schilders- en glazen makers vak, 
het lijiuigschililereti, bet lakken enz. in verband 
staat. In de groote zaal van Musis Sacrum, waar 
deze tentoonstelling zal gehouden worden , is men 
reeds druk bezig met het aanbrengen der versierin
gen en met het rangschikken der talrijke inzendin
gen. Het groote middenvak tusschen de kolommen 
der zaal wordt door schermen. waartegen de doe
ken met decoratieve stukken worden geplaatst, in 
een ruim salmi herschapen. Sierlijke wapenschilden 
en tal van beelden, eveneens schilderwerk, vlaggen 
en wimpels brengen een vmolijk decoratief aan. 
Maar , wat van meer lielang i s . bovenal zal hel 
oog gestreeld worden door de inzendingen, waaron
der wij — ofschoon nog lang niet alles ontpakt 
was — reels menig zeer schoon stuk opmerkten, 
dat aan desa tentoonstelling baar sun-es zal verte-
keren. De vier kolossale wanddecoratie^, imitatie-
Gobelin, een ouderwetscbe kast waarvan het inleg
werk zelfs voor een kennersoog bedriegelijk is nage
bootst , de knst met medaillons, de fresco's, het 
even talentvol geroiicijlieerde a\* stmuikvul eu kun-

I stïg uitgevoenle schildersuithangbord, de winkelgor-
, dijnen met voor verschillende vakken toepasselijke 
I dccora t ién , de ornementlijsten, de heradirke wapon-
I borden, de murmei-soorten, de plafonds enz. — het 
I kijkje dat ons reeds vergund wenl in de zaal, 
| heeft ons de overtuiging geschonken, dat deze ten

toonstelling slagen zal niet alleen, maar dat zij de 
nationale kunst beter zal doen waardecreu en het 
gemiddelde standpunt, door onderlinge vergelijking, 
alweder een belangrijke schrede voider zal brengen. 

De opening der tentoonstelling zal geschieden te 
2 uren door den Burgemeester, terwijl ook de Com
missaris des Konings de plechtigheid hoopt bij te 
wonen. (Arnh. Ct.) 

H a t t e m . Aan de Commissie ter verkrijging eener 
overbrugging voor gewoon verkeer over den IJscl 
nabij het Katerveer, bestaande uit de heeren Van 
Nahuijs, burgemeester van Zwolle, Mos, burgemees
ter van Hattem, en Van Heeckeren van Molencate, 
dijkgraaf van Hattem, was door den Minister van 
Waterstaat enz. beloofd een plan eener zoodanige 
brug te doen opmaken. 

Thans is bij de Commissie van den Minister een 
vóór-ontwerp en teekening niet memorie en globale 
berekening van kosten ontvangen. 

Die brug, met lieweegbaar gedeelte, is 422.52 meter 
lang met acht overspanningen van 39.04 meter, 
een van 09.70 meter en twee beweegbare gedeelten 
van 20.25 meter, terwijl de breedte der wanden 
tusschen de brug 5.20 meter is. 

Uit de memorie bli jkt: 

dat ingeval voor de plaats van de brug een punt 
benedenwaarts van het Katerveer gekozen wordt, die 
alsdan niet minder dau op 200 meter afstand win 
het verlengde midden der groote sluis aldaar moet 
gelegen zijn. Ingeval de overgang bovenwaarts van 
het Katerveer mocht gekozen worden, dan zou deze 
op niet minder dan 100 M . afstand uit het verlengde 
midden der kleine sluis te Katerveer moeten .ijn 
gelegen. 

De hiergenoemde afstanden zouden te meten zijn 
langs het midden der rivier. 

Het vóór-ontwerp kan dienen om een denkbeeld 
van eene aannemelijk voorkomende inrichting te ge
ven, mits daarbij in het oog gehouden wonle, dat 
wijzigingen in ondenleeleo noodig kunnen wezen, 
al naarmate van de gedaante van het rivierbed ter 
plaatse van den overgang , in verband met die boven-
en benedenwaarts dat punt. 

Deze wijzigingen zullen voor een vak van p. m . 500 
meter lwven Katerveer, en voor een vak van p. m. 
500 meter beneden Katerveer (te zamen dus p m. 
1000 M.) en bij het behoud van het gevolgde stel
sel van niet-groote overspanningen, in hoofdzaak kun
nen bepaald blijven tot het maken van eenige ver
anderingen in de verdeeling, en het maken van een 
langer of korter gedeelte btiiiendijkschen dam, tus
schen het landhoofd en den dijk; zoodanig dus, dat 
de wijzigingen niet van overwegenden invloed zullen 
zijn op de kosten. 

Van grooteren invloed op de kosten moeten geacht 
woiden die van mogelijke stijging der ijzerprijzen , 
zijnde die op den niet hoogen prijs van den tegen-
woordigen tijd gerekend. 

Iu het vóór-ontwerp is gerekend op een brug met 
een beweegbaar gedeelte. Een brug zonder beweeg
baar gedeelte, geplaatst benedenwaarts van het K a 
terveer, zou Vlet ten dat zeeschepen langs den wa
terweg van Zwolle naar zee te Zwolle kwamen. Werd 
zoodanige brug bovenwaarts van het Katerveer ge
plaatst, dan zou daarvan het gevolg wezen, dat 
vaartuigen, komende van Westervuort en hoogeraf, 
en ingericht, wat mast, tuig en lading aangaat, 
om de beweegbare bruggen te Westervoort, te Zut
fen , aan de Centraalbaau en te Kampen door te 
varen, bij Katerveer zouden stuiten. Aandeonder-
weriielijke brug voor gewoon verkeer zoodanig groote 
hoogte te geven, dat dit bezwaar voor alle schepen 
voorkomen werd, zou de kosten zoozeer doen stij
gen , dat uit een financieel oogpunt het geneesmiddel 
erger zou wezen dan de kwaal. 

De kosten van dijk tot dijk zijn bij benadering 
aangeslagen op ƒ 7 8 0 , 0 0 0 , zonder inbegrip van aan
koop van terrein, benoodigd om de pijlers, enz. op 
te bouwen. 

De Commissie heeft alsnu de van den Minister 
onhangen stukken den Raad van Zwolle, als de 
grootste en bij die overbrugging de meest belang
hebbende gemeente, aangeboden. 

Naar men verneemt zal genoemde Raad dit on
derwerp, ook met het oog op het plan, dat nog 
bestaat, om den ontworpen Koninklijken Ncderland-
schen Locaalspoorweg Willem III Dieren, Apeldoorn, 
Hattem tot Zwolle door te trekken, zeer spoedig in 
behandeling nemen. 

H e e s w i j k . Door den héér A . L Festen, bur
gemeester dezer gemeente, is thans, onder overleg
ging van rle noodige plans, definitief concessie ge
vraagd voor den aanleg en de exploitatie van een 
stoomtram van Tilburg via Berkel, Oisterwijk, Haa-
ren, Each, St. Michielsgestel, Den Dungen, M i d 
delrode, lleeswijk, Dint her en Heesch naar Oss en 
Lithoijen a/d. Mans, en voorts van Veghel viüUden 
en Nistelrode naar Heesch, in aansluiting aldaar met 
dien naar Oss. 

Bolsward. Woensdag avond werd in de zalen 
der sociëteit ide Doele" de tentoonstelling voor nij
verheid geopend voor Bolsward en omstreken. Het 
spreekt vanzelf, dat wij geen nl te hooge eischen 
mogen stellen en voor 't oogenblik althans ons be
palen bij tien eersten indruk. Deze nu is zeer be
vredigend , en als men liedenkt, dat er heelwat is 
dat de werkman in zijne vrije uren heeft vervaar
digd, dan blijkt, dat de Vereeniging tot bevordering 
van Handel en Nijverheid een goed werk daad, door, 
evenals iu 1 8 7 3 , den werkman tot zulk een wed
strijd op te roepen. Met genoegen merkten we op, 
dat de lust voor het «tijden in eikenhout weer meer 
en meer aanwakkert en dat tie Friesche wol haar 
ouden roem handhaaft. Onder de inzendingen van 
grooteren omvang vermelden wij met bijzondere i n 
genomenheid het ingezondene door de Gebr. Tichelaar 
uit Makk inn , het vloermozaïek cn de tegeltjes, be
nevens de navolging van btf Delftsche aardewerk. 

Aankondigingen van Aanbestedingen, 
Maandag, i a Juli. 

Wl|he, te 11 men, door burg. eu weth.: het bouweu 
vai ie Khool voor 72 leerlingen, ameublement en on-
derwmeisiwoiiing te Horksen. hu. hij den architect II. J, 
van den Berg. aldaar. 

I ,el i len. te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het ver
richten van eenige werken iu het schoolgebouw voor 
onverinogenden iu het Vrouwenkamp; Sa ;,lem j t l het 
schoolgebouw mor minvermogenden op het Plantsoen. 

Amsterdam, te 12 uren, door burg. en wetb.: lo. het 
leveren van 50 zoogenaamde steek wagentjes voor eén 
wisselbak, tot het ophalen van asch en vuilnis; 2o. het 
leveren van 100 ijzeren wisselbakken met ijzeren trechters 
en houten deksels ten behoeve van deu stulsreiuigingsdienst. 

Kenemtilden. te 12 uren. door het bestuur van het 
4e dyksdistriet in Overijsel (Mastenbroek), iu De Pauw: 
lo. het maken eu in hangen van 2 paar sluisdeuren in de 
sluis bij bet oude stoomgemaal; 2o. het bouwen van eeu 
nood magazijn iu den Hoe heiligen Hoek en het veranderen 
der bekapping op het nondinagazijn te Qimfhorst; So. het 
plaatsen van een nieuwen seinpaal aan de Lutterzijl en 
het leveren van eenig noodmateriaal; 4n. het doen van 
eenige herstellingen aan de buitenvleugels der Hadoma-
kci-schutsluis en aan de sluiswachters woning. 

Westbrerk, te 12 uren, door schout en heemraden 
van het waterschap, in het gemeentehuis: het maken 
eener geheel nieuwe brug over den Molenvliet, in den 
Vechtdijk, met n mot ie der bestaande brug en hijlevering 
van materialen — van steen of hout. bij de liestediiig te 
bepalen. Aanw. te 0 nren. 

K l r d n a r d , te B uren, bij den geeonmiitteerde van den 
grinden |>nlder nlle Olifant ' L. Th. Kiltguia: het uitbre
ken der bestaande- eu het maken van eene nieuwe be
schoeiing, achter de beide schroeven van den molen. 
Aanw. te O uren. 

Illnadag, S « Juli. 
Wllhelmlnadern , te 1| uren. dom het hestuur der 

waterkeeriug vau den cal. Oost-lievelandcrpohlor, in het 
gemeentehui!: hst maken van werken tót verdediging 
van dei ver van dien imlder. iu één perc. 

Vaerat, te 11 uren. door (Kildenneestors van do Voor
stor-Klei, in Het Wapen van Gelderland: het verzwaren 
van een gedeelte van den dijk. tegen de weide van N. 
Planton, tor lengte van 450 M. Aanw van 9—10 uren. 

Aaaen, te 12 uren, dimr het ministerie vau waterst. 
enz., aan het gebouw van bet prov. hestuur: lo. het 
bouwen van 2 ijzeren draaibruggen, ter vervanging van 
de le en 2e ClieItoriiruggen, in 2 perc, on iu massa. 
Kaming: pore. 1 ƒ4462. perc. 2 ƒ4507. massa ƒ896»; — 
2o. het bouwen vau 4 brugvvachterswoningen hij de 
Pieter-Huminele-, Beilorvuarts-, Geeuwen-on lo Cll'olter-
bruggen langs do Drentscbe Hoofdvaart iu 4 perc. en in 
massa. Raming: perc. 1 ƒ3156, perc 2 ƒ3184. perc. 3 
ƒ3184. perc, 4 ƒ3156. massa ƒ12,680; — 3o. het makeu 
van eene verbreed mg tot los-ei i - laad plaats hij de Veeiio-
of Üalkainpeiishrug over do Drentscbe Hoofdvaart en het 
daarheen verplaatsen van den beneden de Paradijssluis op 
die vaart aanwezigen bouten aanlegsteiger en borgloods 
voor scbippersgoederen. Raming ''1800. 

Alkmaar, te 12 uren. iu De Toelast: liet verrichten 
van eenige vernieuwingen en herstellingen aan- en het 
tweejarig onderhond van do groote schutsluis to Zaandam. 

i.eeoo iirdi-n . te 12'/, ti ren, door het ptov. bestuur: 
het onderhouden van het gouvernementsgebouw te Leeu
warden met meubelen, van 1 Aug. '81 tot 31 Doe. '82. 

Yllaalngeu, te 3 uren, door de Stoomvaartmaatschappij 
•Zeeland", in hot Hotel de Commerce: het bouwen van 
een hotel, aan den toegangsweg naar hot Ha constat ion, 
aldaar. 

Lage-Mlerde-, te 3 uren. op bet raadhuis: het bouwen 
cener school met pieties en bergplaatsen, lnl. hij den 
architect .1. Biuikann, te Boksmeer Aanw. te 1 uur. 

Langweer, door het gemeen tellest van Doniawerstd: 
bet uitbaggeren van ondiepten en vaart n het her
stellen van wal beschoeiingen. 

•aa, te 4 uivn. door G. I.. vau Vugt bij M. van den 
Biggelaar: hot bonwen eener boekdrukkerij en het ver
bouwen van zijn woonhuis. 

Weenadag , 3 7 Juli . 
Hellevaetalula, te 10 un-n. in kamer A16 van kazerne 

no. 1 : hot makeu van eene borgloods voor bet torpedo
korps, op het terrein aan den «Verloren Kost", te llrielle. 
Raming ƒ2100. 

Mrhasj'en, te 10 urou. hij C. do Wit , aan bot Zand: 
bet houwen van eene boerderij voor (i, Strooper. Aauw. 
door den bouwkundige C. N. Vlaming, te Schagen, te 
V uren. 

'a-Hage, te 12 uren, door hot ministerie van waterst. 
enz., ten dienste dor Staatsspoorw.: het inkepen van eiken 
dwarsliggers, bot inkopen en bereiden met cbloorzink van 
grenen dwarsliggers en de leveriug van cbloorzink. Ra
ming ƒ27.500. 

Almelea. te 12 uren, door de directie der Koninklijke 
Stoomweverij te Nij verdal, ten kantore der vennootschap: 
het zooveel noodig vernieuwen «u onderhouden van 140 
woningen, in 5 porc. en in massa, god. 'Hl. '82. 'S3 en 84. 
Aanw. 25 Juli. te 8 ' , uren. 

Kneeh, te l uur, dimr burg. en weth,: liet horstellen 
en gedeeltelijk vernieuwen van eene brug en bescJmeJJags-
werkon. Inl. hij den goiueentearchitect 

llev enter to 2 uren, door don andiitcct 11. van Harte 
Mz.. bij Birckeiihaiier i het amrekan en wederopbouwen 
van een huis aan de Rijkmanstraat. Aanw. 26 Juli. te 
1 uur. 

Werdt-Kheden . te 2 uren, in de Roskam; het ver
bouwen van het koetsbuis op het landgoed »De Kruis-
horst". aldaar. Aanw. 25 Juli, te 4 uren. Bilj. inzenden 
26 Juli. bij den architect M. K. Smit. te Dieren. 

't Zandt , te 4 uren, door burg. en weth.: bet maken 
van eene vaste brug met 42 M. lengte wallM>schoeiing, 
benovens bet verleggen van bot kanaal teTer-Horn. gem. 
't Zandt. Inl. hij den bouwkundige O. de l.eeuw Wieland. 
te Lopjversum. Aanw. 27 Juli, te 2 uren. 

Wemmela, dimr burg. en weth. van Hennaarderadeel: 
lo, hot herstellen en vernieuwen van het westelijk land
hoofd met vleugels en beschoeiing, lienevens eenige verdere 
reparatién aan de ophaalbrug te Woinmels. enz.: 2o. bet 
verven van do bruggen, strijkpalen. handwijzers enz. der 
gemeente, benevens eenig verfwerk aau de brugwachters
woning te Wommels. 

Dendrrdag, 1* Juli . 
Hovenier, te 10 uren, in Da Keizerskroon: het bouwen 

van een fabriekgebouw tot run-, lijnmeel-en korengemaal, 
voor J. J. Hagenbeek. Aanw. 27 Juli, te 10 uren. 

Mt.-MIchlelageatel, te 11 oren, door burg. en weth.: 
bet verrichten van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan bot lokaal dor openbare school dezer gemeente. Bilj. 
inzenden 27 Juli. voor 12 uren. 

l ' i r e r l i t . te 11 uren, door C. van den Leemkolk, in De 
Geldersche Bloem: het bouwen van eene hofstede en 
verdere omschreven werken te thidwulven. onder Houten. 
Inl. bii den architect A. 0. Tollenaar, te L'trecht Aanw. 
25 Juli. to 11 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, in het Geërfden hu is aan den 
\oorweg: het leggen eener zomerkade op deu overlaat 
van den Ooijbatidijk. Aanw. te 10 uren. 

Weerden, te 1 uur, in de voormalige Infirmerie: het 
verbeteren van de daken der wugenloodsoii buiten de 
Leidschepoort aldaar. Raming ƒ 18,000. 

Haarlem, te PU uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aau liet gelxiuw van bet pniv. bestuur: 
bet maken van een gebouwtje voor eene ze Ifrogist roerende 
peilschaal lc IJmuiden. Raming f 6296. 

Vrijdag, at) Juli . 
Zalt-Bemmel, te 11 uren, door den dijkstool van het 

polderdistrict Bumnioh>rwaard-boven-den*MeidiJk. in het 
Stadskoftlebuis: lo. het maken der gebouwen met schoor
steen teu behoeve van bot te stichten tweede stoomge
maal voor dc Waalafdeeling te Aalst; 2o. het maken en 
zinken van 1200 M* hleeslaag in de Maas aan de Riet-
schoof onder Nederhotnert. met het herstellen van bet 
nakwe-rk in steen bezetting aldaar; 3o. het uitbaggeren van 
net Esmecr cn een gedeelte der Drielscbe wetering, in 2 
perceelen; 4o. het verzwaren van eenige gedeelten Mnas-
bandyk onder Oriel, Hedel, Ainmerzodon, Well, Nedor-
hemert en Zuilichem, in 6 perc; 5o. het maken van een 
betunkolfor voor de sluis aan het vereeuigingskanaal nabij 
deu Delwipischen moten; Oo. het uitvoeren van eenige 
metsel-, timmer- en steenhouwerswerken tot het hooger 

stellen der schepraderen in het stoomgemaal Dijkgraaf 
Thooft, te Nederhcmert. 

Purmerende, te 11 uren. door het gemeentebest.: 
bat leveren van 100.000 stuks eerste soort vlakke straat
klinkers. 

Leeuwarden, te 12 uren. len gomeontebuize vau 
Locuwardcradcel: lo. a. hot afbreken eener huizing; b. 
het afgraven van het voor asch land bestemde terrein; 
e. het bouwen van een overdekten asch bak : tt. het makeu 
van een overdekten put of verzamelplaats voor fin-alien; 
e. het maken eener wal beschoeiing; — 2o. het leveren 
van 201) privaattoniien. lnl. bij don goioeenteopzichter J. 
B. Wessolius. to Humim. 

Kalterdam, to 1 uur. door hurg. en weth.: bot 
bouwen van eeu gelmuw voor koepok inent ing inet bijbe
hoorende werken aan de Van-Oldeiihariievellstraat Aanw. 
25 Juli. te 11 uren. 

«irenlngrn , te 6 uren. door P. W. Tichelaar Jz„ bij 
J. E. Bolt: het bouwen eener dubbele heerenbehuizing 
aan bot Zuiderdiep, aldaar, lnl. bij den architect N . W. 
Lit. Aanw. 26 Juli. te 11 uren. 

Zaterdag, BB Jul i . 
l'trerht, te tl uren, in bet gebouw voor K. en W.: het 

verrichten vau eenige herstellingen en verbeteringen iu 
en bij bet hospitaal te Utrecht Aanw. 26 Juli, te 10 uren. 
Raming ƒ7100. 

Nlanddaarbulten . te 11 uron, door het gemeentebest.: 
bot veranderen der school en het herstellen van de on-
derw ijzerswoning, lager onderwijs. 

Wageningen. te I M / , uren. door burg. en woth.: het 
maken van do aurdebaan en het leggen van de sporen en 
wissels voor deu stoomtramweg Wageningen—Station Ede, 
benevens de gehouwen te Wageningen eu abri te Benne-
kom. in 2 psrc. lnl. hij den ingenieur Van Hoogstraten, 
te Stratum. Aanw. 27 Juli, te 9'/, uren. 

Ilaaflen , te 1 uur, door het Dettour vau den Crobs-
waardpolder, bij Wed. R. van Heuckclum: het maken 
eener huzal tg looiing. van den Waaldijk te Helloiiw tot aan 
de stoommachine iu dien polder, lang ongeveer 150 M. 
Aanw, te 11 uren. 

Leeuwarden (Schrans bijl, hij W. Vonk : bot bouwen 
eener stelphuizing en slagerij, tusschen de Hoinkeslaau en 
Potmarge, te Leeuwarden. 

Ylruw-Hlldt. ton strandhuize: het vernieuwen van 
do brug hij het Grootgat. 

Kamnem het zesde perceel van de bedijking Koekoek-
Zwijnsleger. 

Maandag, I Aug. 
Cauda (bij>. te 12 uren, door hot poldsrbest, van W i l 

lens, in De Kap: lo. bet leveren en stellen van oen hori
zontaal werk end stoomwerktuig met scheprad, stoomketel 
enz.; 2o. het gebouw voor de plaatsing van genoemd 
werktuig. Stoomketel enz. lnl. bij den architect J. Paul, 
te Zevenhuizen. Aauw. 28 Juli. te 12'/, uren. 

Amaterdam, te I uur, door hot minist van koloniën, 
in het gebouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: 
de levering, in 43 perc, van vorschiHondo materialen. 

Dlnadag, S Aug. 

l'trrrht, to 2 uren, door do maatschappij tot expl. 
van Stautssnoorw., aau bet cent raai bureau : lo. het maken 
van eene afheining met bekken voor een douanepark en 
een gebouwtje voor privaten en waterplaatsen op het 
station Venloo. Aanw. 26 Juli; 2o. do uitvoering van hor
stel lings werken aan de lei- on spoorwegdaniiuoii hij de 
overbrugging van bet Hollandsen Diep en aan de glooiin
gen op bet station Moerdijk. 

Zwelle, te 3 uren, in de Nieuwe Stadsherberg: hol 
bouwen van oen nieuw gedeelte aan het buis van Mr. E. 
N. I', Reerkens, UI de Koestraat, lnl, bij den architect 
S. J. II. Trooster B.Hz. Aanw. 26 Juli, te 3 uren. 

Weenadag, S Aug. 

'a>Hage, te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen '• het maken 
en voltooien van do aardehaan, den bovenbouw, de over-
gangs- on eenige verdere werken voor den spoorweg 
Zaandam—Hoorn. lnl. hij den eerstaanw. ingenieur te 
Hoorn. Aanw. 26 en 27 Juli. te 11 uren. (Herbestediiig); 
2o. het leveren van 90.000 grenen dwarsliggers. Kaming 
ƒ144.000; So. idem vau 10.000eiken dwarsliggers. Raming 
ƒ32,500. 

Heerenveen, te 12 uren. door hot polder best uur vau 
het 4e en 5e Veondistrict onder Engwudeii: bet verwijden 
en vonliepen van een kanaal langs den Noord-polderdijk, 

er eene lengte van p. BL 1628 at Aanw. 1 en 2 Aug., 
10 uivn. 

Beek, door burg. ou wetb. van L'bhergen : het bouwen 
van eene openbare school. Inl. hij don ingenieur-architect 
J. J. Wave, te Nijmegen. 

Danderdag, 4 Aug. 
Ben Burg (op Tessol), te 10 uren, door dijkgraaf en 

heemraden van het waterschap der 30 Gemeenschappelijke 
Polders ton raadhuize: lo. liet verzwaren van SS kade 
om den molenboezem in l<tou jtnlder Het Noorden; 2o. bet 
maken van een berm langs het buitenblind van den 
Zuiderzeedijk, lang p. m. 490 M.: lo . het verhoogen van 
een gedeelte van den Zuiderieedijk. lang p. m. 600 M . 
Aauw. 3 Aug., te 1 uur. 

Vrijdag. S Aug. 
Baraele. te 10 uren, in het gemeentehuis: de vernieu

wing der suatieshiis te Borsele (in de watorkwring). 
Aanw. 29 Juli en 1 Aug.. vim 9—11 nren. Raming ƒ18,360. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van waterst. 
enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: hot her
stellen van buitengewone wiiiterscliade aau de voorwegen 
en veerstoepoii. behoorende tot do Rijksvoren te Kuilen
burg, Zalt-Boui I en Gud-St.-Aiidrios. iu 3 perc, Aanw.: 
perc. I 27 Juli, perc. 2 28 Juli, pen*. 3 30 Juli. Kaming 
resp. ƒ625. ƒ1100. ƒ480. 

Zaterdag. • Aug. 
Dokkum te 12 uren. door burg. en weth.: het bouwen 

eener school voor O. L. O. Aauw. 1 Aug. Raming 
ƒ 24,788. h 

Leeuwarden, te 12'/, uren, door bot gei neen tebest: 
het verrichten van verfwerken aan bet bours-en-waag-
gebouw. 

Weenadag. 10 Aug. 
'a-Hage, to l l uren, door het ministerie van waterst 

enz.: het maken van een ondorheideu steenen dui'*er in 
deu dijk van de nieuwe Welplaat, aan den linkeroever 
langs uo Oude-Maas. Aanw. 6 Aug. Raming / 3430. 

'a-Hage, te 12 uren, door bot ministerie van waterst. 
enz., tu i dienste der Stiatsspoorwegen: de levering van 
Stalen spoorstaven met yzeren eind verbindingen eu van 
haakbotiten, in 2 perc. 

Üieuwer-Ametel , to 12 uren. door burg. en weth.: 
bet Imuwen van eene «obool voor L. O. in die gemeente, 
aau den Overtnomschevveg. Inl. bij den gemeonteo|«ichter 
<». S. Nout, aan den Overtoom. 

Danderdag, It Aug. 
Zulllehem, te 12 uren. door hing. on wetb.: bot ver

en bijbouwen van de school voor L. O. voor 128 kinderen, 
met bijlevering van schoolameublement. Inl. bij den ar
chitect A. M. A. Gulden, te Ziilt-lkimmel. Aanw. te 10 
uren. 

Vrijdag IS Aug. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van wa-

terstiat enz,, aan het gebouw van het prov. best: hot 
leveren en storten van steen tot voortzetting van de ocver-
venlediging vóór Neuzen. Aanw. 6 en 8 Aug. Kaming 
ƒ 7000. 6 

Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie van water
staat enz., aau bet gebouw van het pniv. bestuur: hot 
bouwen van eene bergplaats van munitie te Wageningen, 
iu het belang der rivier-correspondentie. Aanw. 4 en 6 
Aug. Raming ƒ1470. 

Weeasdag, l ï 4ug . 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. 

enz.: bet maken van een overhaal over den afsluitdam in 
de Bnkkerskil onder de gemeente Krimpcn-aan-de-Lek. 
Aanw. 13 Aug. Raming ƒ2400. 

Danderdag. IS Aug. 
Haarlem, te 20, uren, door hot ministerie van wa

terstaat euz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
verbeteren van den weg op den westelijken dijk van het 
Noordhollandsch Kanaal, tusschen den ringdijk van de 
Starnmeer en de slotbrug te Westgrafdijk. Aanw. 13 
Aug. Raming ƒ2500. 

VrlMag, I » Aug. 
s-Beseh, te 10'/! uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur i bet 
herstellen van buitengewone winterschade: a. aan 's Ibjks-

arooten weg van 's-Bosch naar Grave, onder de gemeenten 
Velp en Grave. Raming ƒ8960; b. aan don weg van 
's-llosch naar de Maas in de richting van Utrecht. Raming 
ƒ2880; c. aan de kanaaldijken der Zuid-Willemsvaart van 
s-Bosch tot de Duiigtiiscliebrug. Raming ƒ3820. Aanw. 
van allen 13 Aug. 

Dlnadag, 4 Bet. 
Amaterdam. te 1 uur, doorhol ministerie vau koloniën, 

in het gebouw Tot Nut van 'tAlgemeen: delevering van 
Van-Couvers grenen rondhouten en sparren, ten dienste 
van de zeemacht in Nederl.-Indié en op Java. uau te 
voeren in de eerste helft van 1882. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Haarlem, 11 Jul i : het bouwen van 70 woonhuizen, 

aan de Leidschcvaart, ouder beheer van den architect A. 
van der Steur Jr.; ingek. 20 bilj., als: 
J. Loos, te Amsterdam. ƒ 110.935 
D. A. Brakenburg, • Haarlem, • 99,888 
J. H. lit uilenberg. - idem * 98.990 
E. v. d. Weijer, • Lcidschendam. i 97,900 
C. Meijors, > 's-llage, • 97,490 
W. P. TeeuwLsse, - idem * 96.990 
J. B. Lasschuit. i Haarlem, i 96,500 
II. Langiuaan. » idem l 96,000 
W. en M. Mulder. » idem i 95,000 
D. Zuiderhoek. • Amsterdam, i 93.2:10 
J. A. Raasveldt Jr., • Haarlem, i 90.900 
C. Bos, - Hairlemmenneor. • 90,800 
Wed. Reijnders, l Haarlem, i 90,442 
W. Hulsebosch, l Itennebrook. » 88,500 
II. de Graaf, • Knollendam. i 88,500 
A. Biemondt Jr.. I Hillegom, i 87.600 
J. Vorkoren. » Voorschoten, • 83,645 
J. van Velthuijzen. i Haarlem, i 80,850 
II. Hoekstra, » Leeuwarden, » 79,000 
J. Servellen & J . Giebels, i Haarlem. » 71,880 
gegund aan II. Hoekstra, te Leeuwarden, voor ƒ 79.000, 

a idebeern . 14 Juli: het bouwen van een schoolge
bouw met onderwijzerswoning te Akmanjp; ingek. 8 
bilj., als: 
A. v. d. Meer. Ürogoham. ƒ 13.565 
K. Schiere, Boornbergum. i 13.085 
R. v. d. Veen, Terwispel, * 12,825 
H. v. Dam, Gorredijk, - 12,948 
G. Sehaafsma, Terkapfe, i 12,226 
K. v. d. Schaaf, Terhorne, . 11.988 
E. de Jong, Akkruin, » 11,868 
S. J, Fokkons, Bntsum, • 11,391 
gegund. 

Velp, 15 Juli: bet bouwen van eene gymnastiekschool 
op oen terrein aan den Sehuinscheweg, onder beheer 
van den architect M. K. Smit; ingek. 6 bilj., als: 
J. A. G. Teegel, te Arnhem. f 6699 
J. de Witt, i Dieren, • 66U3 
A. Abbenhuis, i Velp, • 6505 
W. Slotboom, » idem, * 6475 
H. A. Welsing, • Brummen, » 5888 
E. J. N . Steentjes. » Velp, . 5569 
gegund. 

Llnsrheten, 15 Juli: het verbouwen en vergrooten 
van de openbare school: ingekomen 5 bilj.. als: 
A. van Setms. te Woerden, ƒ 11.221 
C. Bodegraven, » Linsehoten. i 9.260 
H. de Goederen, » idem • 9,255 
G. de Goederen, » idem i 8.638 
J. van Vliet, • Woerden. i 7.188 

Zwolle. 15 Juli: lo. bet doen van klinkerhestatiugen 
op de Rijkswegen in Overijsel; ingek. 3 bilj.. als: 
E. IL van Dijk, te Goor, ƒ 14.288 
W. Arntz, l Milligen, • 13,783 
A. J. Leestemaker. i Enter-Wienien, • 18,800 

2o. het uitvoeren van een keibestrating tot voortzetting 
der verbetering van de traverse van den grooten Rijksweg 
door Steenwijk; ingekomen 5 bilj., als: 
E, Groenink. te Steenwyk, ƒ 5450 
J. G. Hofman, t Blesse, » 5450 
G. J. Aberson, • Steenwyk, > 5375 
J. II. van der Ven, * Arnhem, * 5355 
W . Arntz, » Milligen, » 5341 

Middelburg, 15 Juli: het verhoogen van den oostha-
vandam te Dretkens; ingekomen 13 bilj,, als: 
J. Verkuijl Üaakkelaar, te Vlissingen, ƒ 23,000 
I. van Male Dz., t Breskens, * 22.495 
C. van der Hooft. > Neuzen, » 21,010 
D. Tholens, • Hoek, » 21,01» 
C. Bolier w.. • Bruinisse, • 20,914 
G. Bolier, » Scherpenisse, i 20,6«7 
H. Hage, • Middelburg, » 20.100 
P. J. van Rcmortcl. > Hontenisse. > 19.700 
J. Bertou, • Biervliet, » 19.690 
J. de Witte, •• Vlissingen, • 19,499 
B. den Exter van den Brink. I Krabbondijke, * 18.980 
P. J. Visser P z . I Hansweert, » 18.868 
J. van deu Hoek, • Middelburg. i 18,470 

'•-Hage , 15 Juli : lo. hot herstellen eu verWteren der 
Bykstelegraallijnen in de afd. Leeuwarden, in 2 perc; 
perc l ingek. 4 bilj., als: 
F. Aberson, te Steenwijk. ƒ 133.1 
J. A. Bnsma. > Hanlegarijp. • 1099 
A. J. van der Hay, • Berlikum. * 1080 
D. Suwijn, « Leeuwarden, » 1072 
pere, 2 ingek. 8 bilj., als: 
F. Aberson, te Steenwijk, ƒ 1338 
J. A. Bosma, • Hanlegarijp, « 1298 
M. Ferwerda, • Leeuwarden, » 1258 

2o. het opruimen van de bui ten-dienst-gestelde tele
graaflijn tusschen 's-Bosch en Nymegen; ingekomen 12 
bilj., als: 
J. van Baren, te Grave, ƒ1180 
J. Verkuvlen Jr., » Oss. • 1147 
C. J. TierolfT, i Rosendaal. i 1037 
T. J. Earners, » Grave, • 1030 
H. G. van llezewyk, • idem » 1000 
W. Wilkenius, - Rossum, • 919 
P. van Essen, » Houtriik-eii-I'olanen. i 887 
H. Verheul, » Katendrecht, • 839 
Th. Troost • Arcen, » 799 
G. J. Groot • St.-Anna by Nijmegen, > 785 
P. Leenders, > Utrecht, » 737 
W. van Dijk, » Jutlaas, n 600 

3o. het herstellen en verbeteren van Rijkstelegraallijnen 
in de afd. Groningen: ingek 4 bilj.. als: 
F. Aberson, te Steenwijk, ƒ 1673 
B. Hartkamp, • Zwolle, » 1 5 1 1 
lt Kamminga. • Veendam, * 1506 
J. Wind, I Greningon, * 1426 

4o. het leggen en ingraven van 2 telegraafkabels te 
Goes; ingek. 6 bilj., als: 
S. H. Tassemeijcr Jr., te Rotterdam, ƒ 815. 
H. Hotz, » 's-Hage, • 790. 
C. J . TierolfT, I Rosendaal, » 722.66 
J. Krachten, » Utrecht • 873. 
A. Foudraine, » Goes, • 619. 
C. van Lamineren, » Halsteren, •> 596. 

5o. het herstellen eu verbeteren van Rijkstelegnialbjnen 
in de afd. Utrecht, in 8 pen-.; perc 1 ingek. 7 bilj., als: 
A. A. Wildbergb, te Bunnik, f 2267 
H. Hotz, » '-Hage, •> 2130 
J. Krachten, i Utrecht * 2073 
P. boenders. ï idem I 2043 
H. J. Hengeveld, » Elburg, • 2020 
W. van Dyk, » Jutfaas, • 1980 
E. M. Giesen, » Amsterdam. » 1670 

perc 2 ingek. 5 bilj., als: 
J. Krachten, te Utrecht, ƒ 2047 
H. Hotz, > VHage, • 2000 
S. H. Tassemciier Jr., • Rotterdam, • 1888 
P. Leeuders, I Utrecht, • 1843 
W. van Dyk, » Jutfaas, . 1800 

6o. het spannen en ophangen van een draad aan de be
staande telegraafpalen tusschen Amsterdam en Leiden; 
ingekomen 4 bilj., sis: 
P. van Essen, te Ilouti-yk-en-Polanen, ƒ 1477 
H. Hotz, » 's-Hage, » 1200 
W. van Dyk, » Jutfaas " 1172 
S. H. Tassemener Jr., • Rotterdam, » 1130 

•u rmerwaude , 16 Juli: het bouwen van een gemeen
tehuis aldaar, onder beheer van den architect J. W. Duyff; 
ingek. 13 bilj., als: 

L. W, Knrvinus, 
W. W. de Jong, 
B. Elzinga, 
M. J. Zijlstra, 
I'. Reitsma, 
S, Hooge veen, 
J. A. v. d. Werf, 
L. P. v. d. Meulon. 
41. D. v. d. Moulen, 
H. G. Brouwer, 
B. D. Kalina, 
J. Bos, 
II. ll. Meersma, 

te Marrum. ƒ 17,940 
• Wanswcrd aid Str., s 16,400 
l Rijpcrkcrk, » 14.869 
I Ee, i 13,919 
• Menaldum, * 13,900 
• Dokkum, • 10.769 
» idem » 13,500 
i Bruntgum, * 13,490 
» Augustinusga, * 12,917 
» Stiens, » 12.900 
• Wanswcrd, • 12,865 
» Twijzel, » 12.797 
- Kollum, s 12.495 

Kau word . 16 Jul i : lo. eenige veranderingen aan het 
schoolgebouw te Poppingawior; ingekomen 8 bilj., ah : 
G. Groustra, te Poppingawier, ƒ 1530 
M. P. Bleeksma, •> Deersum, a 1313 
B. de Boer, » War ga. » 1210 

2o. idem aan het schoolgebouw te Terzooi: ingekomen 
8 bilj , als: 
M. P. Dleeksma, te Deersum, ƒ 2925 
a de Boer, i Warga, • 2900 
J. v. d. Meer, » Terzooi, » 2862 

So. idem aau de anderwijzerswoning tc Syhrandaburen; 
ingek. 3 bilj., uls: 
B. dc Boer, te Warga. ƒ 390. 
M. P. Rleeksma, » Deersum, • 296.25 
Sehaafsma, » Sybrandaburen, • 292.25 
gegund. 

Wratmaas, 16 Juli: iierc. 1, hot bouwen eener nicuwe
benevens het afbreken der bestaande onderwijzerswouing, 
en het vergrooten der bestaande school in het dorp; 
perc. 2, het bouwen eener nieuwe school en onderwijzers-
woning, langs den Stougjesdyk onder de gem. Westmaas, 
in 2 perc. en in massa: 

perc. 1 perc. 2 massa 
Th. van Loo, idem, f 17,410. 
B. de Jongste, te 

Westmaas, 17,400. 
A. van Trigt, te 

Oud-Beierland, f 16.740 
G. Pijl, te Numansdorp, 10,780. 17,870 
A. van Gameren, te 

Strijen, 16,884. 18.260 / 35,144. 
C. Verboom, te Nu

mansdorp. 16,688.50 17,790 34,478.50 
J. Buurman, te Put

tershoek, 16,899. 18,421 34,778. 
J. van Trigt, te Baar 

jansdam, 16,896. 18.418 34,772. 
A. Weijers, te Zuid-

Beierland, 16,120. 16.990 33,110. 
Wltmarsum. 16 Juli: het stichten van een schoolge

bouw met onderwijzerswouing to Hart werd; ingekomen 
14 bilj., als: 
H. S. Swarts, te Folsgare, ƒ 8280 
Gijzen & Konmstra, i Woudsend, l 8086 
T. D. Gaastra, • Bntsword. I 7340 
P. West ra, I Arum. I 7280 
Kuurstru & De Boer, » Franeker, » 7225 
E. Feonstra, x Makkum. » 6948 
11 W. Visser, » idem . 6912 
J. J, van der Lei, i Arum, i 6898 
A. Spieksma, » Parrega, » 6875 
T. Semein, • Makkum, • 6750 
J. R. Feonstra, » Allingawier. s 6738 
S. Stieiuma, i Hartwerd. i 6437 
T. M. bBOrsma, * Hurgwerd, s 6265 
II. B. van der Valk, * Kubaard. * 6258 
gegund. 

Alkmaar, 18 Jul i : hot stichten eener schoul voor on-
vermogenden ; ingekomen 18 bilj., sis: 

Van Vlyinen, ƒ 56,964 
Mijnsson, • 55,693 
TeeuwLsse, • 55.500 
C. Blom, « 52,952 
O, Moorman. •• 5'M'un 
Gebr. Klein, - 52.560 
H. Schuit, * 51.550 
S. Wit, i 51.000 
W. Praalder, • 49.994 
J. Verweel, » 49.540 
C. Kroon, - 49,500 
C. Grnotegoed. • 49,500 
J. Bakker, < 49,132 
Hilarius, • 49,120 
P. Brugman, • 49,000 
K. KrilTer, • 48,848 
F. Vester. * 48.7*5 
J. J. Te--.ela.il. • 47,774 

Amsterdam. 18 Jul i : lo. het bouwen van eene dub
bele steenen wachterswoning nabij het station Warmond; 
minste inschrijver was W. N. Schreuder, te Oegstgeest, 
voor ƒ5154. 

2o. idem van een gebouwtje en privaten op het slation 
Warmond; minste inschr. was P. Oudshoorn, te Haarlem, 
voor ƒ1160. 

3o. idem van eene steenen woning te Rotterdam; minste 
inschr. was A. Groen, te Kralingen, voor ƒ1394. 

4o. idem van 7 steenen wacbmrswonlngen op den spoor
weg tusschen Zutfen en Winterswijk: minste inschr. was 
H. B. Nales, te Groenloo, voor / 10.969. 

Dardrerht, 18 Juli: lo. het maken van een gemetsel-
detiduiker enz. bij deu polder Jongejan; ingekomen 9 
bilj, als: 
G. J. v. d. Made. te Dordrecht ƒ 6321 
C. de Borst, i Papendrecht, » 5890 
P. Bocle, » Dordrecht, » 5780 
A. du Vijn, * idem » 6471 
M. Kranendonk, » idem » 6449 
H. Degens, • idem • 5187 
G. van Hoelsborgeti. i idem > 4864 
F. L. Meiboom, » idem » 4587 
C. Bakker Jr.. - Papendrecht • 4500 
gegund. 
Raming » 6110 

2o. het makeu eener schilderijenzaal bij bet museum j 
met fundeering zonder fund. 

M. Kranendonk, f 16.̂ 00 ƒ 13,750 ƒ 28.20 
L. Kooiman, 13.654 12,325 16. 
A. du Vijn, 13.554 12,186 14. 
L. Edelschaap, 13,299 11,403 22. 
H. Degens, 13,187 11,894 tarief 
G. J. v. d. Made, 12,597 11,779 24 
gegund. 
Raming 15,762 

3.i. bet maken van een gedeelte kaaimuur aan den 
mond der Kalkhaven; ingekomen 3 bilj , als: 
C. de Borst te Papendrecht, ƒ 1399 
G. J. v. d. Made, » Dordrecht. * 1338 
H Degens > idem » 1198 
gegund. 
Raming • 1446 

Be B i l t (bü Utrecht), 18 Juli : het opbouwen van 
Nieuw-Kouw'nboven aldaar, onder beheer van den archi
tect Alb. NIJ land; ingekomen 9 bilj., als: 
a Lorette, te Utrecht, / 12,688 
a J. van Baaren, * idem • 11,750 
VV. van Zoel.'ii, • idem s 11,657 
H. Vermeer, i idem • 11,400 
H. G. F uk. • idem » 11,891 
Th. v. d. Veer, » idem » 11,165 
O. Boemcr, i idem » 10,797 
W. Nahiiysen, » idem > 10,485 
J. de Geest, • idem • 10.287 
gegund. 

B r sa lngen , 18 Jul i : lo, het verharden van den 
Nonidersingel, van de Nieuwe-Boteringestraat tot de 
Groote-Ki-uisstraat en het bestraten van den Noorder-
binnensingel, van de NJeuwe-Boteriiigestraat tot de 
Grotite-Leliestraat; minste inschr. was P. H. Dopheide, te 
Groningen, voor /"7O70. 

2o. het maken en leveren van 4 pompen en pompkasten 
van gegoten-ijzer; minste inschr. waren Kogelmann en Van 
Stimui. te Kampen, voor ƒ879. 

3o. het verven en behangen van 4 boerenbehuizingen 
in den Niouwe-Ruigezandsterpoldor; minste inschr. was 
J. A. Zandstra, te Harkstede, voor ƒ1020. 

Kaag a/4 l a a n , 19 Jul i : het Imuwen van een post
en telegraafkantoor met directeurswoning, onder beheer 
van den architect J. van der hoogh; ingek. 8 bilj,, sis : 

te Zaandam, ƒ 14,010 
» Wormerveer, » 12,945 
• Koog ad Zaan. i 12.44't 
I Uitgeest, i 12.249 
* Zaandam, > 11.791 
A Koog a/d Zaan, • 11,700 
i Zaandijk, » 11,420 
» Koog ad Zaan. • 11,260 

J. vim Santé, 
M. Stam, 
J. Huisman Tz., 
J. P. Btroobach, 
D. Verlaan en Zoon, 
J. Honig Kz-, 
D. Verlaan, 
J. Otter, 
gegund. 
Raining a ti.830 

's-Hage, 20 Jul i : lo. het verrichten van eeuige verf
werken aan de landsgebouwen te 's-Hage; ingekomen 5 
bilj., als: 
J. Ph. Kiees te 's-Hago, ƒ 3288 
F. C. Gugelot. * idem » 3240 
H. L. Zalme en Zoon, » idem * 3210 
M. H. Kysvogcl, « Rotterdam, i 3120 
J. Kippel, • 's-Hage, •• 8100 

2o. het maken van waterkranen, buisleidingen, wach-
tershuisjos enz. op bet station Almeloo; ingekomen 5 
btlj., als: 
A. Scholten Kz., te Almeloo, ƒ 10,980 
A S. Sehaafsma, •• Harlingen, - 10,777 
E. Esbuis, » Almeloo, » 10,679 
O. Eckhardt, •> idem • 10,448 
C. Klop van Veltboven. • Tilburg. •• 10,443 

Drilt , 20 Juli: lo. de levering aan de artillerie-stapel
en constructiomagazijnen van linnen tot brandzeilen; 
minste inschrijver was W. J. do Voogd, te Dordrecht, 
• ƒ0.33»» por M. 

2o. rle levering van louw; minste inschr. was J . M. van 
iler Loly. te Maassluis, resp, a r"0.03w en ƒ0 .04™ per a i 

Walaaerden , 20 Jul i : het maken van werken tot oovor-
vsrlediging in hot waterschap; minste inschr. was I». J. 
van Remortel Nz„ te Hontenisse. VOST /" 1 »77. 

Utrerht, 21 Jul i : lo. het maken van eene goederen
bergplaats en eene veelading op elk der stitions Zeven
bergen en Oudenbosch; ingekomen 11 biljetten, als: 
F. aveenand, te Sliedrecht ƒ 7666.66 
I'. Bo.de. » Alhlassordam, • 7638. 
J. v. d. Vlugt, ,. Dordrecht i 7120. 
H. C Jansen, • Maasbracht. • 7000. 
A. D. Lucas « Zevenbergen, s 6970. 
W. J. Segboer, » idem • 6967. 
J. van Toiering. • idem » 6927. 
A. van Meer, » idom • 6818. 
A. Kortewag, » idem • 6740. 
J. A. N . Lucas, i Lage-Zwaluwe, • 6699. 
-I. Meun, » Rosendaal, * 6484. 

2o. het ophoogen van eon gedeelte spoorweg tusschen 
Ouden botch en Zevenbergen; hot leggen der tweede 
s|»iorhaan tusschen bet aan-hntiiigspunt der spoorwegen 
van Zwaluwe naar Breda en naar Esschen nabij Zwaluwe 
en het station Rosendaal: het wijzigen en uitbreiden vau 
Sporen en wissels op de stations Zevenbergen. I hideiibo.ch 
en Rosendaal, met inbegrip van het leveren en verwerken 
van hallast en bet verrichten van daarmee in verband 
staande werken, ten behoeve van don spoorweg Zwaluwe-
Esschen; ingek. 9 bilj., als: 
P Langeveld, te Hardinksveld, ƒ 224.000 
J. Boshouwers, ,< Stratum en 

F. Boshouwers » Utrecht, * 222,500 
\V. F. Weijers » Tilburg, • 219.000 
C. de Wilde. i Kattendijke en 

C Lindonberg, • Wemeldinge. » 217,700 
B. A. Wiegerink. » Groenloo, « 215,990 
A, G. Hnijskes i Hedel, i 215,300 
A. S. Sehaafsma. * Harlingen, • 213.765 
J. Hillen, Grave, • 190,000 
G. A. van Hattum, * Sliedrecht en 

G. Goedhart, » Dordrecht, i 179.000 
Zevenaar. 21 Juli : het maken van de gebouwen, 

sluis- en grondwerken ten behoeve van het stoomgemaal 
voor het district de Lijmers, onder beheer van don ingen. 
J. van Hasselt: ingek. 12 bilj.. als: 
A. van Zeist, te Amsterdam, ƒ 899,500 
A. S. Sehaafsma. * Harlingen, • 882,000 
W. M. Nijenos i Arnhem, » 217.500 
A. W. Lensink. • idom » 216.300 
A. Groen, • Kralingen, • 209.6UO 
W. Arntz. » Milligen, en 

A. lllocks, • Zwolle. • 203,500 
IL Janssen. » Didam. i 199.900 
F. E. Terwindt, • Pannerden, i 199.0DU 
C. Hoogendoom. « Giesendam, » 197,000 
J. Smit VII. • Werkendam, » 194,900 
G. J. van Erp, * 's-Bosch, * 193.240 
P. van de Koolwijk en 

A T. Opzomer, » Nijmegen. • 184,997 
Gegund u n P. van de Koolwijk en A. T. Opzomer. 

B E S C H E R M I N G V A N H A N D E L S - E N F A B R I E K S 
M E R K E N . 

Ingevolge de tweede zinsnede van art, 1 der op 
27 Mei 1.1. tusschen de Nederlandsche en Zwitsersche 
Regeeringen gesloten overeenkomst tot wederkeerige 
bescherming van handels- en fabrieksmerken, heeft 
laatstgenoemde Regeering een overzicht medegedeeld 
van de voorwaarden en formaliteiten, met inachtne
ming waarvan de ingezetenen van Nederland , krach
tens gemelde overeenkomst , de bedoelde bescherming 
in Zwitserland kunnen deelachtig worden. Dat over
zicht luidt als volgt: 

A l g e m e e n e b e p a l i n g e n . 
De Zwitsersche Rond erkent en beschermt de han

dels- en fabrieksmerken overeenkomstig de bepalingen 
der wet van 19 December 1879. 

De initialen eener handelsfirma zijn onvoldoende 
om een merk uit te maken. 

Evenzoo kunnen de teekens, geplaatst terzijde of 
ter vervanging der handelsfirma's, niet beschermd 
worden, indien zij uitsluitend bestaan uitcijfers, let
ters of woorden, of indien ze strijdig zijn met de 
goede zeden. 

De wapens van eenig publiekrechtelijk lichaam, 
voorkomende op het merk van particulieren, worden 
niet onder de bescherming der wet geplaatst. 

De bovenstaande bepalingen zijn niet toepasselijk : 
l o . op de namen mn peraotMn, waarvan de inzen

der bevoegd is gebruik te muken; 
2o. op de cijfers, letters of woorden, die door 

lum teekening of hun bijzonderen vorm gemakkelijk 
van de gewone cyfers, letters of woorden onderschei
den kunnen worden ; 

3o. op de aanduidingen, die de inzender in de 
asrafea plaats voor zijn artikelen gebezigd heeft, voor
zover tenminste die merken, bedoeld onder no. 3, 
reeds vóór den len Oetober 1879 in een ander land 
gedeponeerd zyn. 

Om aanspraak te geven op de rechten, uit de 
inschrijving voortvloeiende, moet het merk zich door 
wezenlijke kenteekenen onderscheiden vau die, waar
van de inschrijving reeds heeft plaats gehad. 

De duur der rechten, welke uit de inschrijving 
van een merk voortvloeien, is op 15 jaren bepaald. 
Maar de rechthebbende kan , door het depot in den 
loop van het laatste jaar te vernieuwen, zich de 
voortduring dier rechten voor een nieuw tydsverloop 
van 15 jaren verzekeren, en zoo vervolgens. 

De rechthebbende, die gedurende drie achtereen
volgende jaren vnn zijn merk geen gebruik zal heb
ben gemaakt, zal de rechten, uit de inschrijving 
voortvloeiende, verliezen. 

D e p o t d e r m e r k e n , 
De aanvragen om inschrijving moeten volgens een 

in triplo in te vullen formulier gericht worden aan 
het federale bureau voor fabrieksmerken te Bern. 

De in Nederland gevestigde industrieelen en koop
lieden moeten het oflicieele bewijs leveren, dat zij 
aldaar een regelmatig etablissement bezitten, en dat 
het merk, waarvan de inschrijving gevraagd wordt, 
in dat land gedeponeerd is en beschermd wordt. 

De inzenders moeten bovendien bij de aanvraag 
voegen : 

a. het merk of de nauwkeurige afbeelding daar
van in triplo, respectievelijk op drie exemplaren van 
het formulier, op de daartoe bestemde plaats vast 
te hechten. 

De inzender moet de rubrieken van elk dier exem
plaren van het formulier invullen met: 

de nauwkeurige aanwijzing der artikelen ofkoop-
waren, waarvoor het merk besterad is ; 

zijn eventueele opmerkingen; 
zijne hnnd'eekening of die van zijn gemachtigde 

(zie bieronder); 
zijn adres (ingeval van depot, bij volmacht ook 

het adres van den gemachtigde); 
de aanwijzing van zijn beroep. 
b. een cliché van het merk ten behoeve der ty

pografische afdeeling daarvan door het federale 
bureau in het daartoe bestemde nieuwsblad. Dat 
cliché moet het merk nauwkeurig weergeven, opdat 
alle bijzonderheden duidelijk uitkomen ; de oppervlakte 
moet niet kleiner zijn dan 15 millimeter en niet 
grooter dan tien centimeter in elke richting. De 
dikte van bet cliché zal juist 24 m M . moeten be
dragen, overeenstemmende met de hoogte der druk
letters; 

c. de som van Irs. 20 voor elk bijzonder gedepo
neerd merk. l iet bedrag moet per postwissel aan 
de order van liet federale bureau overgemaakt worden, 
tenzij de inzender het geld aan het bureau zelf stort, 
in welk geval hem onmiddellijk daarvan quitantie 
wordt gegeven. 

Wanneer bet depot door uiascbenkomst van een 
derde plaats heeft, kan deze zelf dc aanvraag en de 
aanwijzingen op het formulier teekenen , mits hij bij 
die stukken m i bijzondere volmacht voege, houdende 
machtiging om voor rekening van den rechthebbende 
te handelen. Die volmacht wordt op het bureau 
bewaard. Indien het federale bureau in de hieronder 
opgegeven gevallen (met inachtneming der formali
teiten of eoncuireerende aanvraag) de inschrijving 
van een merk weigert, zal het beroep tegen deze 
beslissing eerst moeten gericht worden tot het Bonds-
departement van Koophandel en Landbouw, en ver
volgens, indien dit de beslissing handhaaft, tot den 
Bondsraad. 

I n s c h r i j v i n g . 
Wanneer het federale bureau geconstateerd heeft, 

dat de aanvraag overeenkomstig de wet is, en dat 
alle stukken in orde zi jn, gaat het onmiddellijk tot 
de inschrijving op het register in dubbel over. 

Heeft de inschrijving op het register plaats gehad, 
dan wijst het bureau op de drie exemplaren van het 
formulier den dag en het uur van het depot en van 
de inschrijving aan, en voorziet elk exemplaar van 
zijn onder teekening en zijn stempet Een exemplaar 
wordt onmiddellijk aan den inzender overgemaakt, 
de twee andere worden in het archief van het bureau 
bewaard. Het bureau zorgt vervolgens voor de be
kendmaking van het merk, die tot nader order in 
het federale nieuwsblad plaats heeft. 

Het federale bureau der handels- en fabrieksmer
ken is gemachtigd om de volgende gelden te heften: 

l o . voor een extract der registeis met afdruk van 
het merk fr. 2. 

2o. voor afschrift van akten, per 
bladzijde 0 \ , 

3o. voor mondelinge of schriftelijke 
inlichtingen, die een onderzoek in de 
registers vereischeu » 1 a 2. 

De inschrijving moet geweigerd worden wanneer 
de voorgeschreven formaliteiten niet inachtgenomen 
zijn en wanneer verschillende pei-sonen gelijkelijk de 
inschrijving van hetzelfde merk vragen. 

De formulieren voor de aanvragen van inschrijving 
worden kosteloos verstrekt door het federale bureau 
en door de kantonnale kanselarijen. 

V e r n i e u w i n g e n . 
De formaliteiten voor de vernieuwing van het 

depot van een merk zijn dezelfde als die, welke voor 
het depot en de inschrijving voorgeschreven zi jn, 
behoudens de verplichting voor den inzender om mede 
te deelen, dat het om een vernieuwing te doen is 
en om het volgnoinmer van het vorige depot op 
te geven. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingenr 
B U I T E N L A N D . 

— Nu de Keulsche dom voltooid i s , werkt men 
met nieuwen ijver aan dc herstelling der groote kerk 
te Aken. 

Die kerk, een der schoonste gedenk teekenen der 
oude bouwkunst, dagteekent uit den tijd van Karei 
de Groote, wiens graf zij bevat. 

Sedert tweehonderd jaren mist de oostzijde van 
de kerk haar toren, die door een brand werd ver
nield. Men is nu bezig dien toren te herbouwen, 
naar de oorspronkelijke teekeningen. De Duitsche 
Keizer draagt voor de kosten van dien herbouw een 
som van 45000 mark bij. 

Ook van binnen worden de kapellen, zuilen enz. 
gerestaureerd en de koepel boven het achthoekige 
schip der kerk wonlt met fraai geschilderde glazen 
versierd. 

— liet vermaarde Romeinscheamphitheaterf/ti-ena) 
te Verona, een der merkwaardigste overblijfselen der 
oudheid, zal thans opnieuw gerestaureerd worden. 
De kosten zullen 277,000 lires bedragen. Het ge
meentebestuur van Verona heeft zich om een tege
moetkoming in de kosten tot de Regeering gewend, 
die zich daartoe bereid verklaard heeft. 

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: 
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benoemd : bij dan Waterstaat e n i . : tot ingenieur 
3e klasse, it adspiraiit-ingenieiir VV. B. van Goor; 
tol adspiiant-ingenieur , .1. Scliefier, thans ter be
schikking van den directeur der burgerlijke openbare 
werken; 

belast: met de waarneming dei1 betrekking van 
opzichter 2e klasse, de ambtenaar op non-activiteit 
C. J . Buil»*:, laatstelijk opzichter le klasse bij dien 
tuk van dienst. 

Amsterdam. Ter Algemeene Vergadering van 
aandeelhouders der Prauw-Maat schappij van het eiland 
Amsterdam, werd duur het Nederlandsch college van 
commissarissen verslag gedaan over het 4e. boekjaar 
1880 , waarbij tevens mededeeling weid gedaan van 
dat van den directeur van Indische aandeelhouders 
over hetzelfde tijdvak. 

Hieruit bleek, dat hoezeer ook nu weder geen 
dividend kan wonlen uitgekeerd, de financieele toe
stand der Maatschappij veel is verbeterd, daar, in 
weerwil der belangrijke sommen aan reparatiekosten 
besteed, en afschrijvingen op de prauwen waarde, 
het verlies, op het einde van het vorig boekjaai be
staande, met circa 17,301 kan worden verminderd. 

Het ontbrak den prauwen niet aan emplooi, doch 
de groote reparatiekosten verslonden een aanzienlijk 
duel der winst. Dc zwaksten worden nu van de 
hand gedaan en door nieuwe vervangen. 

In plaats dat, evenals het vorig jaar, ƒ 14,000 aan 
accepten ten laste der Maatschappij liepen, die allen 
werden ingelost, was thans bij het hoofdagentschap 
der Nedetlandscli-hidisrhe Handelsbank, tegen eene 
rente van i "/,,, een bedrag van ƒ 17,500 a depo
sito geplaatst. 

De winst- eu verlies-rek en ing wees echter over dit 
Ijoekjaar nog een nadeelig saldo aan van ƒ 35,205.(iO'/j . 

Tot commissaris in Nederland werd herkozen de 
heer l) . K. van Vleuten, en inplaats van den li eer 
O C. J . Lindeman, aan wien tengevolge zijner 
benoeming als directeur der Nederiandscii-lndiscbe 
Droogdok-Maatschappij een eervol ontslag werd ver
leend, benoemd de heer F . A. de Vries Reilingh. 

Rotterdam. In de dezer dagen gehouden alge
meene vergadering der Ned.-lndische Gasmaatschappij 
werd de conclusie der commissie tot ooderioek der 
rekening of balans over het afgeloopen boekjaar, 
strekkende tot goedkeuring, aangenomen. 

Van het Verelag der directie over den staat der 
vennootschap wenl kennis genomen en het dividend 
over 1880 op 5 % vastgesteld. 

Als commissaris wenl gekozen de heer B. F . Taaks, 
in de plaats van den heer A . Milders, die op uit. 
December van dit jaar aftreedt. 

Vlissingen. met het beste gevolg is aan dc 
fabriek der Koninklijke Maatschappij de Schelde te 
water gelaten eeu ijzeren schroefsleepboot, bestemd 
voor de havenwerken te Batavia en gebouwd voor 
rekening van het Departement van Koloniën. 

Advertentiën. 
I E M A N D , goed bekend met het maken van 

Situatie- en Net-teekeningen. ook op groote 
s haal, teekeningen ter lilografieering, e t c , 
tevens accuraat, net en ving Teekenaar-Copiist, 
meermalen bij uitvoeringen werkzaam geweest zijnde, 
biedt zich aan als 

OPZICHTER of TEEKENAAR. 
Adres met franco brieven onder L e t t e i ' s A Z , aan 

het Bureau van Ue Opmerker. 

11.11. Iii«niitiirs en ArrhiliTlen. 
E E N J O N G M E N S ! T l , 18 jarigen leeftijd, Prot. 

Oodsd., zoekt p l a a t s i n g bij een Ingenieur of Ar
chitect, om bij het vak, zoowel theoretisch als prac
tise!, te worden opgeleid. Hij is met bouwkundig 
teekenen bekend en kan de beste getuigschriften 
pi oduceren. 

Reflect erend en geheven zich met franco brieven 
te adresseren, onder letters I A , aan het Postkan
toor le Lemmer. 

Aanbesteding. 
Hoor B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van 

Wageningen zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het maken van de Aardebaan en het 

leggen van de Spooren en Wissels 
voor den Stoomtramweg van Wage
ningen naar het Station Ede, bene
vens de gebouwen te Wageningen 
en Abri te Bennekom in twee per-
ceelen. 

Bestekken zijn ou franco aanvraag, togen betaling 
van ƒ 0 . 5 0 per stok, verkrijgbaar bij dan Secretaris 
te \\'u<ieningen. 

Aanwijzing, op het terrein zat gedaan wonlen den 
2 7 n Julij e. k., beginnende bij het Station AVe 
des morgens ten It1/, uur. 

Inlichtingen zijn tc bekomen hij den Ingenieur 
VAN HOOGSTRATEN tc Stratem. 

Iiischrijwiigsbilletton in te zenden vóór of op den 
29u Julij e. k,, hij den Secretaris te Wageningen, 

Opening dei' billenen op bet Raadhuis te Wage-
magen op del, 30n Julij e. k des voormiddags 
ten I I ' uur. 

Openbare Aanbesteding. 
H E T BES 1 UUR van de Maatschappij tot Exploi

tatie van het Nederlandsen Panopticum is voornemens 
OJI Maandag \ Augustus a. s. des voormiddags te 
12 uur precies, iu het Lokaal ElKSGEXINDHUb, Spui 
te Amsterdam , aan le besteden: 

Het maken eener houten fundering 
op een terrein in de Amstelstraat 
aldaar. 

Bestek en Teekeuiitgeii zijn tegen betaling van 
ƒ 1 , — verkrijgbaar bij den Architect T. S A N D E R S , 
Spuistraat 34. 

Een OPZICHTER-TEEKENAAR, voorzien 
van goede aanbevelingen, zag zich gaarne met 1 
Augustus e. k. geplaatst óf als 

UITVOERDER , ADSISTENT 
bij een solied Aannemer. Brieven franco onder motto 
OPZICHTKR aan firma H . T E N H O E T , Ngmegen. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding. 
Op Dingsdag den 2' 1 " 1 Augustus 1 8 8 1 , des na

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 303. 
De uitvoering van herstellingswerken 

aan de lei- en spoorwegdammen bij 
de overbrugging van het Hollandsch 
Diep en aan de glooiingen op het 
station Moerdijk. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 23 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 16*« Julij 1881 ter le
zing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan eu 
aan het bureau van den heer Sectie-Ingenieur Jhr. W. 
I I O E U F F T te Rotterdam en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
2 4 " ' n Julij 1881. 

Utrecht, den 1 5 * " Julij 1881. 

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-
miHinte DOCKUM gedenken op Saturdag den 6 
Augustus 1881, des middags 12 uur, ten Gemeente
huize aldaar, aan te besteden : 

Het bouwen eener School voor open
baar lager onderwijs (raming / 24788-

Aanwijzing van het werk op Maandag den 1 A u 
gustus e.k. 

Bestekken en teekeningen zijn tegen betaling van 
ƒ 1.35, op franco aanvrage, te verkrijgen ter Secre
tarie der Gemeente van af 23 Julij e. k. 

Dockum, den 18 Julij 1881. 
Burgem. en Weth. voornoemd, 

D E V R I E S . 
Ve Secretaris, 
v. o. W E I D 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 AMSTLBDAM zullen op Maandag 1 Au
gustus 1881, te 12 uren des middags, op bet 
Raadhuis, in het openbaar in perceelen of in massa 
doen AANBESTEDEN: 

Het leveren van Haver, HooienStroo, 
ten behoeve van de paarden van 
den Reinigings- en Brandweerdienst 
van 1 September 1881 tot 1 Septem
ber 1882. 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen be
taling van / n.l.",. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Directeur der Stadsreiniging, 0 Z. 
Vooi burgwal 2 0 0 , tusschen 10 en 12 uur des 
voormiddags, gedurende 8 dagen de aanbesteding 
voorafgaande. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam, D E K O N I N G , Weth. 

18 Juli 1881. De Secretaris, 
D E N E U F V I L L E . 

Mo/aik 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. 

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

Scheepmakershaven JV". 02 en Jufferstraat JV*\ 50. 

ROTTERDAM. 

Verwarming en Ventilatie 
GENESTE HERSCHER & C . 

STJÊMMJ», 
INGENIEURS EN CONSTRUCTEURS VAN CAL0RIFERES, 

l e v e r e n c o m p l e t e i n r i c h t i n g e n voor v e r 
w a r m i n g en v e n t i l a t i e van o p e n b a r e eu 
p a r t i c u l i e r e « e b o u w e n als H e r k e n , S c h o 
l e n , H o . p l t a l e n , M c h o u w u u r g e n , N o c l e -
t e l t e n , K o i ï i r h i i l z e n . W o o i i h u i . e n enz. enz. 

Oeneraai*Agenten voor Xederlan d ( ' H A R L E S 
R E M Y E N B I E N F A I T , Boompjes 54 , llolterdam. 

Nieuwe Prijscourant met opgaaf der reeds hier te 
lande gemaakte toepassingen wordt op franco aan
vrage gratis verzonden, 

-Algemeen Depot 
D E R 

GESLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

&l\BH«, TE FEIOT, 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 70 Botterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verse lullende soorten van goedkoope 
TEGELS eu TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemines). 

FABRIEK DE HOLLAIMDSCHE IJSSEL 
1 » E J O K . I 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 den kortst inogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermnlena in hout- ol' 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M 3 per 
werkdag, en venier S toomwerktuigen, Ketels , D r i j f w e r k e n , Locomobielen. Heimachines, 
Steen- eu Tegel vormmachines, IJzeren K a p - en Brugconstructlën ent. 

S j p e o l A l l t e l t 
V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Arch i tec ten , Landmete r s , 
Teekenaars , enz, 

Geëmai l l ee r r J - i j ze ren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

H. & J. SUYVER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandselie Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
H 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 
I T R O T T O I R S T E E N E N 
I W A A L V O R M E N D R I E L I N O 

G E V E L S T E E N 

* 1 
2 -i 

5 ? 
worden tot concuriccrende prijzen gemaakt aan de 

Steenfabriek van 
.1. • I K I M I I . l t P B . , D o c k u m . 

BESPARINli V A N K O S T E N . 
P a l e n en B a l k e n kunnen thane, 

desvcrkii zeilde, bereid worden over nan 
te geven gedeelten hunner lengte, te 
Fijenoord op de Fabriek tot Houtberei-
tling van den lieer C. M 1 R A N D O L L E , 
nabij de (iasfiibnek aldaar. 

~B. HOLS BOER, te Arnhem. 
l o u x . 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 - f n . t r u i n e n t e n . 
I « * 9 . H o o g H t e o n d e r N c h e i r i l n s t v o o r W a 

t e r p a . - e n H o e k m e e t - l n . t r u m e n t e n . 
Voorts: EQUERI1ES , B A K E N S , M E E T K E T T I X -

U E N . P A S S E R D O O Z E N , enz. enz. 

A a n n e m ers-M at eri alen 
4 Heimachines. Systeem M O R R I S S O N met ol 

louder schip. 
3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor H o l l . Stelling. 
1 Stoomtrasmolen met breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 23 

M s water per minuut (J) a \ M . boog opvoeiende). 
Kalkloodsen 
Ankers, Kettingen, Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
party dennenhout cn paaleinden, te bevragen bij 

L. J. van den STEENHOVEN, &. Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam. 

1 PARKETVLOEREN, 
S VILLER0Y A B O C H , M E T T L A C H 
H B O C K F r è r c s M A U B E U G E 
3 M I N T O N , H O L L I N S & C">.. S T O K E 
2 by ile Vertegenwoordiger* eu llcnütliouder»: 
V D E L I N T A O"., Haringvliet 7, llotterdan 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
AVENUE ROOIER 28. 

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

van K E 1 1 E N G R O E V E N . 

G E N T ( B e l g i ë ) . 
Eenige Fabriek van bet Vasteland. waar alle soor
ten CEMENTTEQELS vervaardigd worden 

MONSTERS en MOXSTKRKAARTKX zijn op 

61PS « C I I ï f T E r . ' o 'soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht I , R, F M , 
Architect te Arnhem. 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschrilten, zeer solide 
eu nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd tloor het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhanden, prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. II I V *** 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
FABRIKAAT 

CRAVES, UL A ir., mm. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H. TRIP. R O T T E R D A M . Neuchatel Asphalte Company L , d. London. 

A M S T E R D A M 
Hellury . V . 3. 

Viimirl. Asphalt van: 

V I L D E TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Gecoiiipriiiierrdi' Asphallwegen en dito Dorsch.loeren. 
Werken in Asphalt-Masliek voor Trottoirs, Skating-ltinks, tloulvloeren, Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maaazjjnvloeren, Gangen, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, Heloii-tiindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van voclitige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich tc adresseeren 

aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bij den Heer II. G. K N O O P S C.Oz.v Beek
straat F . C 2 , te Arnhem. De Directeur, W. PATON WALSH. 

Oedj-ukt by 0, W. van der Wiel i C'. te Arnhem. " ' 

Zestiende Jaargang. N". 31. Zaterdag 30 Juli 1881. 

A . E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- cn Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel OH. Generaal-Agent voor 
Mcdcrlaml en lndie van de zoo gunstig In-kende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van tie Heeren J O S S O N 8c DE L A N G L E . 
Lijsten vnn den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

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 beilrongl voor liet biiiiieiilniul y 1.05 per 3 maanden nf 
wel bij vooriiittietiiliog ze, geiden |MT jaar. Afzonderlijke tifmuiitrs bij vnor-
nitbestellilig lü real. 

Alle stokken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiën van 1 -5 regel, ƒ 1 . — , daarboven 10 cent v..,r eiken regel 
ii.ninull eu II) cent voor een bewij.uummer. Advertenties Vuur liet bui

ten laud cent per regel. 

N A T I O N A L E WF.liSTItl.ll> 
op 111 r 

GEBIED DER NIJVERHEID MET TENTOONSTELLING 
V A N I N G E Z O N D E N V O O R W E R P E N 

Tt'. 
LEEUWARDEN. 

I V . 

(Slot.) 
De tentooiisttdlings-ntiiimissie loofde een gouden 

en een zilveren medaille u i l voor de beste collectie 
photographieën van een minimum van afmeting. Kn* 
kele mededinger^ traden «>p niet wel fraaie, doch 
niet uit ui tuit ei n Ie producten van koold ruk. De por
tretten van de heeren Cordes, te llolswanl v\\ Snwk 
en Hameter te Dordrecht, leverden hiervoor de beste 
bijdiageu. Ile i inuii Kuijier & Zoon, te Wolvega, 
geeft een tiental geëmailleerde photographieen van het 
buiten LindeniMUil te Wolvega te aanschouwen, die 
waarlijk zeer verdienstelijk mogen genoemd worden. 
De verdecliiig van licht cn lui i i i i , tie perspectieven en 
waterredexien zijn goed geslangd. De heeren Staas 
en mejufviouw Matlu^yssen te Leeuwarden zouden zeer 
goed geslaagde kerkgt^zichten eu klooster-trnplichten. 
Ook hunne portretten en afbeeldingen van openbare 
gebouwen /.ijn zeer verdienstelijk uitgevoerd. 

Opmerkelijk is het feit, dat op het gebied der 
heraldieke leeken- en graveerkunst op deze tentoon
stelling, ofschoon niet onder de vakkeu vun nijver
heid opgenomen. zooveel en zooveel goeds is gele
verd. Hel adellijke Krieslund scheen de vele liefheb
bers of kunstenaars in dat vak geïnspireerd te heb
ben. Wij vinden hier wa|>en-voorslellingen in allerlei 
genres: gegi-aveerd, in glas geelst, op glus geschil
derd , in hout gesneden, met tie [ien geteekend en 
eindetijk cn relief, naar een geheel nieuwe vinding 
bewerkt. Dit laatste schijnt een soort vnn papter-
inaché-werk te zijn, fraai op een afstand, maar geen 
artistiek werk. 

Gi-ootere verdienste hebben de | ten uen werken van 
de heeren Wenning te Leeuwarden: zij onderschei
den zich niet alleen door nauwkeurige getrouwheid, 
maai' ook door een subtiele behandeling, die tien ge-
oelenden teekenaur verraadt. De heer Goedeinued, 
terzelfder plaatse, heelt met vrij goed gevolg getracht, 
dien beiden meesters in die kunst opzij te streven. 
Van andere liefhebbers in die kunst zijn ook zeer 
verdiensielijkc bijdragen op dit gebied geleveiil. De 
op glas geschilderde familiewapens van tien heer 
Viveen, te Utrecht, mogen fraaie werkstukken heeten. 

De vraagstukken iu liet sttiendrukkers- en boek-
drnkkersvak hebben een vrij ruime mededinging uit
gelokt. Zij golden toch twee onderwerpen, die met 
dezen wedstrijd iu hel nauwste verband staan, meer 
i|uaestien van eer dan van zuiver materieel belang. 
Ei ' is gevraagd: eeu ontwerp (in teekenir.g) van 
een diploma voer de bekroonden in dezen wedstrijd, 
onder bijvoeging, dat het bekroonde ontwerp zal 
wijlden uitgevoerd. Daarvoor weitl als prijs een 
gouden en als premie een zilveren medaille uitge
loofd. De tweede vraag gold: een proeve voortitel 
en een omslag voor het verslag der jury over dezen 
wedstrijd. Het best gekeurde werkstuk zou met 
zilver, het daaraan naastbij komende met brons be
kroond wonlen. 

Op het eerste vraagstuk kwamen 8 antwoorden 
van 7 inzenders in. Ann geen van allen werd de 
prijs toegekend. Het ontwerp van den beer Van 
Gemond, te Haarlem, mocht slechts de premie ver
werven. Het is een in renaissance-stijl flink eu vlug 
uitgevoerd eneadrement met doelmatig aangebrachte 
attributen, sierlijk met lesions doorweven, liet ont
werp van den heer K i k k e r t , te Amstenlam, is een 
even verdienstelijk werkstuk (penteekening), waar
aan veel zorg is besteed, doch wat overladen. Het 
ontwerp vau tien heer Van der Waals, te Arnhem, 
is ook een zeer verdienstelijk werkstuk, maar meer 
geposeerd in oud-llollaiidschen stijl opgevat. Het is 
iu kleurendruk, zandsteen of marmer-imitatie met 
witmarmeren middelstuk voor de inscriptie. Brons* 
kleurige medaillons en attributen sieren dc zijstuk
ken. Eindelijk heeft de heer Grevenstuk te Amster
dam een kunstig penwerk, verguld en zwart lofwerk 
geleverd, dat vlug en zinrijk is uitgevoerd, doch 
minder passend voor eeu diploma tot bekroning vun 
•lijveren. De andere ontwer|>en laten aau opvatting 
en uitvoering te veel te wenschen over, om er af
zonderlijk bij stil te staan. 

Op de tweede vraag kwamen slechts drie ant
woorden i n , geen vau alle van meesterlijke uitvoering. 
Twee werden slechts met brons bekroond : de proeven 
van deu heer Huogebooin, te Amsterdam en van de 
Gebrs. Abrahams, te Middelburg, [u vlugheid en 
sierlijkheid staan titel en omslag van deu eerstge
noemde in ons oog hooger dan die van de laatsten. 

Bovendien werd zeer l'raai steendrukwerk ingezon
den, zoowel in kleurendruk als in zwarte toetsen. 
De heer Van der Waals , te Arnhem, vertoont een 
fraai uitgevoerde plaat in kleurendruk van het Ne
derlandsche leger, met de afzonderlijke afdrukken 
van elk der daarvoor benoodigde steenen, benevens 
een verzameling steendruk werken in kleuren zwart , 

zoowel crayon als graviu-e. Voor beiden Inhaalde hij 
een zilveren medaille. Ook de chi-omo-lithogruphieen 
van de üi ma Faddegon , te Amsterdam , zijn niet on
verdienstelijk. 

f> heet*Grevenstuk , te Amsterdam, gaf voorts een 
verzameling mot lel-banden en diverse schrift uren en 
pen treken ingen van allerlei aard eu strekking te zien , 
zoo natuurlijk uitgevoerd, dat men op een afstand 
in twijfel staat het origineele voor zich te hebben. 
Deze meester doet zich evenseer nis kunstenaar met 
de pen kennen, waar hij reproduceert portretten, 
als vignetten, letter- en iiotendruk. Juweeltjes van 
aibeeldingen vindt, men hiei uit geïllumineerde ge-

tij boek en, 
In het boekhindersvak wenl door de heeren 

Bretschneider en Albracht te Leenwanlen, Eilander 
te Deventer, Gordon te Arnhem en Langerhaizen te 
Amstenlam veel goeds in item pel- an boekdruk werk 
geleverd. Voor kantoorboeken munten de firma's Wijt Sc 
Zonen, te Rottenlam en Arnd .V Zonen, te Amstenlam 
uit , zoowel iu kostbare banden als deugdelijk hind
en keurig linieer werk. 

In het muiidemiiakersvak wertl een collectie lijn 
werk gevraagd. De heeren Rol f , te Leenwanlen, 
leverden eeuige stukken van dien aard , die met buiten* 
landsche, met name het Duitsche, hier tentoongesteld , 
in sierlijkheid niet kunnen wedijveren. Het is net en 
deugdelijk werk. De Maatschappij van Weldadigheid, 
te Kredeiiksoonl, zond eenige voorwerpen voor huis-
hoiidelijk en technisch doel van deugdelijk gehalte. 

De hennep- en touwslagers-industrie is hier zeer 
goed vertegenwoordigd, minder door groote verschei-
deiihcid, dan wel door deugdelijkheid van voort
brengselen. 

De firma Zeilmaker & Co., te Harlingen, heeft een 
uitgezochte collectie machinaal liewerkt loopend touw 
ingezonden, zoo uitmuntend bewerkt, dat de jury niet 
geaarzeld heeft haar daarvoor de uitgeloofde gouden 
medaille toe te kennen. Bovendien heeft zij nog 
andere touwsoorten tentoongesteld onder een tenipel-
vormige pyramide van manilla-touwwerk, hoog 6 
n.'i ' i . De trui.o- vaa in.niillu-huiiiiop zijn uit de 
hand en het touw machinaal gesponnen. Het pyra* 
midale dak is gedekt met een vIts-1reep van geteerde 
manil la, bestemd voor de llarlinger zeevisscherij. 
Tot versiering is aangebracht een plafond van ge
vlochten manilla-garens eu een trenzing van dezelfde 
stof in Nederlandsche kleuren. Het geheel rust op 
vier zuilen van verschillende touwsoorten, zeer smaak
vol door elkaar gevlochten. 

De heer Alberts, te Leeuwarden, heelt touwwerk 
vau lichter kaliber geëxposeerd en de firma Korten* 
oever ft Zoon, te Gouda, geeft een keurige verzameling 
vbneberagaren en soorten hennep en vlas tc zien. 

Eindelijk zond de reedersfirma Den Bouwmeester, 
Borsius en Van der Leije, te Middelburg, een mahonie
houten boot met roer en toebehooren, benevens model 
ter opluistering, een werkstuk zoo degelijk en zoo 
sierlijk, dat het een waar pronkstuk dezer tentoon
stelling uitmaakt eu zeker op onze binnenlandsrlie 
watereu nog meer tot sieraad en genoegen zal blijken 
te strekken. Als zeilboot en giek bij afwisseling 
bruikbaar, mag het «*eri meesterstukje van scheeps* 
timmerkunst genoemd wonlen, een begeeriguitspan-
ningsuiiddel voor onze jeunesse dorée. 

En hiermede hebben wij onzen tocht tloor dit 
vreedzame legerkamp volbracht. Bij een terugblik 
op bet geheel wenschen wij ons nogmaals af te vra
gen: heeft de Vereeniging, die desen wedstrijd beeft 
uitgeschreven, haar doel b e r e i k t R e e d s een opper
vlakkige beschouwing van de tentoonstelling en van 
de lijst vau bekroningen zal daaromtrent twijfel doen 
ontstaan. Van eeu wedstrijd in de waie beteekenis 
vau het woord, kon bij de meeste vraagstukken 
gitin sprake zijn. Meestal stonden slechts twee mede
dingers tegenover elkander; niet zelden was slechts 
één mededinger opgetreden. Veischeidene vraagstuk
ken bleven onbeantwoord; andere konden slechts een 
arcessit verwerven. 

Over 't algemeen is goed gewerkt; nauwkeurigheid 
liet weinig te wenschen over; maar tie kunst van 
zonder rijke grondstolfen sierlijke vormen, artistieke 
waartle aan het werk te schenken . was slechts bij 
uitzondering waar te nemen. Harmonie in de onder* 
deelen viel zeer schaarsch op te merken. 

Wi j /. 'inli 'ii onbillijk zi jn, om uit het hier ge
leverde tot den stand onzer nijverheid te l>esluiten. 
Zoowel de geringe mededinging als du soort van 
mededingers maken dat oordeel moeilijk, zoo niet 
ondoenlijk. 

Dit mogen wij althans uit hel iugezondene opma
ken, dat de meeste vertegenwoordigers van ambachts
nijverheid een goede vormschool missen. Zij werken 
nog te veel werktuiglijk , op gegevens van anderen 
afgaande, maar deu smaak, tie degelijkheid, het 
geacheveerde van die vreemde toongevers missende. 

En als wij nu vragen: deed de »Vereeniging Nij 
verheid" wel met zulk een programma voor 3(1 nij-
veiheitlsvakken uit te schrijven, dan moeten wij ook 
deze vraag ontkennend beantwoorden. Ons land is 
te weinig industrieel ontwikkeld, om in elk dier 
vakken werkstukken te kunnen verwachten, die in 

alle opzichten aan de gestelde eischen van technischen 
en artistieken aard beantwoorden zouden. Menige 
inzciiling maakt dan ook een droevige figuur eu 
meeïpr, hekmninfr een, nog treuriger. 

O ' ' 'rap embrasso mal f treint is ook op dezen 
wedstrijd ten volle van toe|tassing. 

Deze en andere vereenigingen in ons land kunnen 
uit deze als wedstrijd vrij mislukte poging weer lee-
ren, dat men in ccn land als het onze niet het 
schier onmogelijke moet vergen, maar zich tot het 
meest bereikbare moet bepalen. 

Wie zoo'n proef nogmaals wil wagen, bepalesich 
tot hoogstens een vijf- of zestal rakken, met zorg 
gekoxen, waarbij men verwachten mag, dat zoowel 
hel geial als het gehalte der mededingen waarbor
gen schenken voor een goeden uitslag. Zelfs een 
land als Engeland of Frankrijk zou in 'Mi vakken 
niet kunnen excel loeren. 

De mciluillejacht is in de laatste jaren, nn zoo 
veel dubieiise bekroningen door groote tentoonstellings-
ondernemers, gelukkig, wat bekoeld. De teleurge-
stelden daar trachten hier althans vergoeding te vin
den in dc hoop, dat hunne middel matigheden erken
ning zullen vinden en zij het pmlieaat -bekroond" 
op hunne adreskaarten en couranten-a an bevel ingen 
kunnen plaatsen. Nijverheid cn kunstzin wonlen er 
echter geen stap meé vooruitgebracht; slechts aan 
middelmatigheid wordt voedsel gegeven en het peil 
van <lc waardigheid onzer industrie of industrieelen 
daall erdoor; want de opjiervlakkige beschouwer 
en onkundige beoordeelaar houdi allicht zulk een 
bekroonde voor een meester in ziju vak. 

Wij hopen ten slotte, dat de »Vereeniging Nij 
verheid te Leenwanlen" moge voortgaan op den inge
slagen weg, om ile nijverheid in ons land te helpen 
beverderen door de opleiding van nij veren beter te 
doen wonlen, dan zij tot dusver is geweest. De 
steun aan burgerdagschool en aan dc onlangs op
gerichte ambachtsschool te dezer plaatse verstrekt, 
is een stap in tie gonle richting. En als zij het nu 
ook eenmaal zoover kan brengen, dat tie eigenlijke 
*.verkN:*en mode dc hond aan den ploeg sluan en 
meer doen, dan ' l winters van tijd tot tijd verga
deringen bijwonen en onder een glas bier of wijn 
een redevoering van een advocaat of leeraar toejui
chen, dan zal zij wellicht over nogmaals '25 jaren 
met meer succes een wedstrijd kunnen uitschrijven, 
zij het ook, dat die zich slechts over zes in plaats 
zes en dertig vakkeu uitstrekke. 

N A T I O N A L E T E N T O O N S T E L L E N ! i 
VOOR 

D E C O R A T I E V E S C H I L D E R K U N S T 
T E A R N H E M . 

I. 
In den middag van Maandag '25 Juli werd de 

nationale tentoonstelling van het Nederlandsch Sehil-
dersbond voor decoratieve schilderkunst in de groote 
zaal van Musis Sacrum geopend In de voorzaal 
waren tegen twee uren de leden van hel Bestuur en 
vele inzenden vereenigd, alsmede Bestuurden vau 
het Nederlandsch Schildersbond. Dc Commissaris des 
Konings, de Burgemeester cn Wethouders en ver
scheidene burgerlijke en militaire autoriteiten waren 
uitgenootligd de plechtigheid bij te wonen, en waren 
in grooten getale in de voorzaal opgekomen. 

Toen het uur der opening «laar was, nam de Bur
gemeester van Arnhem, Mr. Pels Rijcken , het woord 
om iu de eerste plaats mede te deelen, dat hij door 
het Bestuur was uitgenootligd «le ten tooi i-stell ing te 
openen, ln zijne toespraak wees hij o. a. op de 
giften van Z . K . IL Prins Frederik, vau het R i j k , 
het Gewest en de Gemeente. De Minister van Water
staat, door de vergadering der Eerste Kamer ver
hinderd deze opening bij te wonen, heeft van zijne 
belangstelling blijk gegeven door tie jury te benoemen 
voor de tentoonstelling. 

De Commissaris ties Konings antwoordde op har-
lelijke wijze op deze toespraak, waarna tie heer De 
Swart, voorzitter van de Commissie, zoowel Ariiheui's 
ingezetenen VOOT hun stolfelijken steun, als de eerele-
den der Commissie voor hun zedelijken steun bedankte. 

Ten slotte betuigde de heer Van tier B u r g , uit 
Rotterdam, als voorzitter van bet Schiklersbond, zijne 
erkentelijkheid nan allen, die het hunne hadden bij-
gedragen om tleze tentoonstelling toLstand te brengen. 

Daarop begaf men zich naar de groote zaal, waar 
bet muziekkorps vau het achtste regiment, onder 
leiding van deu heer Kwast , op het orkest ter l in
kerzijde, het Volkslied en andere stukken speelde. 

ü e zaal is eenvoudig en smaakvol versierd en de 
plaatsing der TOOT werpen heeft met zorg plaats ge
had. Dit neemt niet weg, dut het zeer moeilijk 
is een oonleel uit te spreken over de inzendingen op 
bet gebied tier decoratieve schilderkunst, daar zij 
stuksgewijze eu door elkander geplaatst zijn. Uit 
den aard tier zaak is decoratief niets anders dan dc 
versiering van kamers, gangen, euz., waarvan de 
waarde, strikt genomen, alleen kan wonlen beoor
deeld op de plaats, waarvoor het bestemd i s , wijl 
daarbij rekening gehouden moet wonlen met de om
geving, het dool, de wijze van verlichting, enz. 

Onder de belangrijke inzendingen wijzen wij in 
tie eerste plaate op die van J . Stortenbeker te 's-Gra
venhage , no. b'8; de proeven van modern Dompe-
jaansche decoratie zijn zacht en harmonisch vau kleur 
en zulVer 'vitif rtjnen en uitvoering, en het zwevende 
beeldje, dat delicaat geschildeixl i s , maakt een zeer 
aangenaam cficcl op tien matten, sti l len, bruinen 
grond. !let stuk stevig fijn ornament op gouden 
grond z u l , bij goede toepassing, een heerlijk effect 
maken, evenals het geschilderde beeldje voor gang-
of vestibule-decoratie. 

De imitatie-Gobelins, mede van den heer Stor
tenbeker, leiden tot aanmerkingen, al geeft de 
dolle toon de stof goetl terug; de figuren in bal
ven toon ou de mansfiguur zijn goed geslaagd, 
maar de hoofdfiguur, het dansende meisje, is niet 
juist van teekening en proportie, want buste, armen 
en hab zijn veel te zwaar voor de al te teedere 
beenen en voeten. Ook voor decoratief zijn schoon
heid en harmonie van lijnen en vormen, gepaard 
aan lievalligheid tier bewegingen, eerste vereischtcu. 

Het plafond (no. 80) , van «len heer Ch . Roskam 
te Amstenlam, is goed gecom|wiseenl, krachtig eu 
harmonisch van kleur en artistiek geschilderd, en zou 
iu eeue kamer met donkere meiiltels eu goliehu- of 
goudlederen wanden ecu goed effect maken. De 
figuur in het middelvak is eenigszins te zwaai eu 
zou meer aetberiacfa moeten zijn, waardoor zij iu 
diepte gewonnen zou hebben. 

No. 30 is de inzending van J . en W . Hendriks, 
te Arnhem. De natuurstudiën zijn flink en degelijk 
geschilderd, en net smaak gearrangerd in een en
eadrement iu oud-Hol land sc hen stijl, dat mede zeer 
vei'dieustelijk is uitgevoerd. De schetsontwerpen van 
moderne ornementen in houtskool ziju zuiver in de 
groote vormen en lijnen uitgevoerd, en gaarne hadden 
wij gezien dat er meer ontwerpen op dergelijke 
wijze op de tentoonstelling waren ingezonden. 

De decoratie, onder no. OU, tloor II. van Steel, 
uit 's-Hage, ingezonden, is streng, met kennis ge
teekend en prachtig uitgevoerd, misschien zelfs voor 
derrratie wa*. al te consciëntieus. 

De drie geschilderde stillevens tloor Voskuil zijn 
breed en kloek geschilderd; zoo ook zijn relief, dat 
echter wat zwaar van kleur is. Gaarne zou uien hem 
verwijzen naar het prachtig en rebef geschilderd por
tret noutle kunst", dat tentoongesteld is. 

Ook S. Holsum en J . F . Ansiuk uit Arnhem, 
en Sehmitz Jr . firma Martens en Co. uit Amsterdam , 
zonden proeven van plafoudsc luider ingen in. 

Het geschilderde uithangbord, door C. W . van Rijt* 
uit Dordrecht, de plaats waar vroeger zoo menig 
artist zijn talent aan dergelijke onderwerpen gewijd 
heeft, bezit vele verdiensten. 

Het oiitwerp-plafoiid voor eetzaal en buffetkanier, 
saamgesteld uit verschillende houtsoorten, tloor P. J . A . 
Gabriel te Nieuw er-Amstel, is prachtig uitgevoerd, 
niet kennis en smaak samengesteld, en overwaard 
het nauwkeurig te bezichtigen. 

De collectieve inzending tier Polytechnische School 
te Delft is uitmuntend; zoo ook die tier Zwolsche 
Teeken- en Schilderschool onder leiding van den beer 
J. D. H u i b e n , die zijn gevestJgden roem hier glansrijk 
Mijn handhaven. 

In lieiile inzendingen vindt men uitnemende stu
diën voor dc kennis tier verschillende stijlen , flink 
en hriH'd liehaiidclde pleistcrstudien en coui'iositien 
van groepeeringen. 

Ook tie pleisterteekeningen van eeuige personen 
uit Den Haag, en van J . eu W . Hendriks uit Arnhem, 
verdienen waardeering, evenals de verdienstelijke tee-
keniugen van Mej. van Hove uit 's-Hage. 

Voor (lashegin neut len , die zich op het vak van 
decoratie willen toeleggen, kan het niet genoeg aan
bevolen wonlen, zoowel deze als de daarin aangege
ven richting nauwkeurig te bestudecren. Dit toch 
is <|e ware grondslag om zich te bekwamen; want 
zonder grondige kennis van stijl en vormen eu 
strengheid in teekening, is het niet mogelijk het 
tot eenige hoogte in het vak te brengen, al is er 
talent aanwezig. 

Om tier waarheid wille moet er aanmerking ge
maakt wonlen op één der twee geschilderde doeken, 
ingezonden door tie Polytechnische School. Alvorens 
bet i>enseel te hantoeren, dient men het teekenen 
machtig te z i jn ; het relief, hoewel het als kleur 
zeker venliensten heeft, is slecht geteekend, en tie 
hoofdlijnen van het ornement zijn onzuiver en zwak. 
De teekeiiing der vaas is van dien aa i t l , dat men 
niet kan liegrijpen luw dergelijke j>erspeetievischef<m-
ten gemaakt kunnen worden; is het model zoo slecht, 
dan mag dit niet tot voorbeeld gesteld worden. 

Het was een uitnemend denkbeeld van tie Com
missie der Tentoonstelling, om ook oude decoratieve 
kunst op te nemen. De twee prachtige decoratie. 
landschappen met ligiireu uit dc 18de eeuw zijn een 
paar uitmuntende gutsen; hoewel een streng criticus 
hier eu tiaar eene kleine aanmerking op de teekening 
zou kunnen maken, kunnen zij door tic lieoefeuarcu 
tier dccoratiekunsl, die bij de moesten der inzenders 
nog in de geboorte i s , niet genoeg geraadpleegd eu 
bestudeerd worden. 
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Hiermede nemen wij afscheid v a n de decoratieve 
kunst, om latei- nog enkele inzendingen a n n te halen, e n 

dan over te gaan tot de hout- en uiarinerschildering. 

Berichten en mededeelingen. 
II U I T K N l i A N I). 

— Het plan tot aanleggen van s[»oorvvegen in 
Siberië , waarvoor graat IgnatiefT reeds aki gouverneur 
van Nisjui Nowgorod veel belangstelling toonde, zul 
nu , dank zij der bemoeiingen van den Russisrhen 
eersten Minister, eerlang tol uitvin-ring komen. 

Ken Kugelsche maatschappij stelt hel nuttige geld, 
120 millioen roebels, ter In-schikking v a n den M i 
nister v a n F inanciën , en men zal op verscheidene 
plaatsen tegelijk met den aanleg liegmneii van dezen 
spoorweg, die van Nisjui Nowgorod over Kazan , 
Kkatherinenhurg uaar Fiumeii eu vandaar u a a r A r -
tamonoff aan de To bol loopt, met een zijtak n a a r 
Irbit , en die niet alleen v o o r de ontwikkeling v a n 
Siberië | maar v o o r de welvaart van het gebeide 
Hussisc.be Rijk van groot belang is. 

— De meest gebruikelijke thermometers zijn, gelijk 
bekend i s , van Celsius, Reaumur en Fahrenheit; 
m a a r niet één land gebruikt die v a n zijn eigun volk. 
I n Frankrijk wordt de thermometer v a n den Zweed 
Celsius, in Duitschland en Rusland die van den 
Fianschman Reaumur, iu Engeland die van deu 
Duitscher Fahrenheit gebruikt , terwijl in Zweden 

geen der drie eerstgenoemde, maar die vnn den 
Engelschman Leslie 'in zwang is. 

— De oorspronkelijke aandeelhouders van de ver
eenigde Zwitsersehe spoorwegen krijgen op een zeer 
eigenaardige wijze hun dividend betaald. De houders 
der .15,000 prioriteitsaandeelen ontvangen 3 % , en 
om nu de oorspronkelijke aandeelhouders niet met 
ledige handen te laten gaan. heeft men hun het 
recht toegekend om alle jaren, in den tijd der a l 
gemeene vergadering, drie dagen lang kosteloos 
pleiziertorhtjes te doen door de kantons Zurich, St.* 
Gallen en Gmuhutulerland. 

Van dat recht wordl altijd ruim gebruik gemaakt, 
en groote scharen aandeelhouders troosten zich inde 
schoone natuur over de rente, die zij moeten missen. 

— E r zal te Potsdam, in September, een bijen-
tentoonstelling gehouden worden, onder bijzondere 
bescherming van ile Duitsche Kroonprinses. Naar 
men verwacht zullen de inzendingen zeer talrijk zijn. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Hij Zr. Ms. besluit i s : 
1". de hoofdingenieur der marine II. G . Jansen, 

oj) zijn verzoek, met .11 October a. s., eervol ont
slagen, onder daiiklietiiigiiig voor zijne aan den lande 
bewezen diensten en behoudens aanspraak op | i e n -

sioen: cn 
2". met ingang van I November daaraanvolgende 

benoemd l o l hoofdingenieur der marine, de inge
nieur der lste klasse J . C. Jansen. 

— D mr Burgemeester en Wethouders is aan den 
Gemeenteraad voorgesteld, aan de Nederlandsche Bell-
Tidephnoii-uiaittschappij, te Amstenlam, vergunning 
te verleeneu tot het aanleggen van telephiwn-verlihi-
dingen , op eenigszins gewijzigde voorwaarden , waarbij 
o. a. zou worden bepaald, dat ook Schevenmgen daarin 
zou moeten worden opgenomen. De behandeling van 
het voorstel is voor 0 ii 8 weken verdaagd. 

— Rij beschikking van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid i s , met ingang van 1 
Augustus a. s., aau A . Schraver te Vlissingen, op 
zijn verzoek, eervol ontslag verleend nis opzichter 
van deu Watei'staat 1e klasse; en zijn voorts bij den 
Waterstaat benoemd : tot opzichter l e klasse P . W . 
L . Doctors van Leeuwen, thans 2e klasse; tot op
zichter 2e klasse J. G. Grutterink , thans 3e klasse; 
tot opzichter 4e klasse II. Portheine J r . , thans i c 
klasse. 

Amsterdam. Op het uitgestrekte terrein tegen
over het Damrak, sedert eenigen tijd door een schut
ting omgeven, en door een hoogen zaudwal aau de 
oogen van het publiek onttrokken, heeft men in
middels niet stilgezeten. 

In zeventien weken tijds zijn daar, inet behulp 
van zes stonm heimachines van Fransche vinding, 
systeem-Lacour, onder toezicht van den heer P. J. 
Huibers, door de aannemen W . Goedkoop Dz. en 
M . Deutekom, juist4874, elk 10 M . lange, heipalen 
ingeslagen, zijnde de helft van het getal dat er , 
volgens bet contract van aanbesteding, moet inko
men, om den 20(10 vierk. M . grenen vloer, waarop 
het metselwerk wordt opgetrokken , te schragen. 

Men had Zaterdag j l . dit oogenblik afgewacht o m 
er den eersten steen voor het aldaar te verrijzen 
Centraal-peiNonen-stationsgeboiiw te leggen. 

Daar de autoriteiten, tot bijwoning UttgeiMOdJgd, 
zich om verschillende redenen lieten excuseeren , ge
schiedde dit heuglijk feit alléén iu het bijzijn vau 
deu opzichter, de aannemers en een paar vertegen
woordigen der pen. Het zoontje van den hoofdop
zichter, daarin door een paar knapen vnn de aan
nemers bijgestaan, legde, onder luid hoezee van hel 
werkvolk en bij het ontplooien vnn de vaderlandsche 
driekleur, den eersten steen van dit kolossale geitouw, 
waarvoor alleen vuur de fundeeriiigcn, nog voorden 
lsten December van dit jaar , ca. 4,000,000 met* 
seistet'ijeii moeten worden verwelkt. 

liet is zeer zeker wel der vermelding waard, dat 
in de laatste 14 dagen 2000 palen werden in den 
grond geslagen, en het is verrassend wanneer men 
van den zaudwal afdaalt, zich plotseling op een bon 
ten bevloering van 2000 vierk. meter geplaatst te zien. 

Bij de gelukweirchen. die zoowel de opzichters 
als de aannemers ontvingen, werd tevens de wensch 
geuit, dal het werk steeds met deiizelfdeii spoed 
mocht kunnen blijven voortgaan. ( .V v. d. H.) 

Zwolle. In de op 22 dezer gehouden vergade* 
ring van de Provinciale Staten is besloten , nan de 
heeren Hners en Lebaigue te vergunnen, om voor 
den aanleg van een stoomlruuilijn Zwolle—Koeverdeu 
en station Dedemsvaart—Ilardcnhergof Grnmsbérgeh 
gebruik te maken van de provinciale wegen, door i 
de tramlijn in te nemen, met vrijdom vau tol eu ; 
eene subsidie van ƒ 1 5 0 'sjaars per kilometer gedu- ' 
rende 20 jaar, terwijl bovendien eene subsidie van 
ƒ ü 0 1 0 0 U wordt verstrekt met het OOg op den gel-

soleerden toestand v a n da l deel der provincie, het
welk duor.de stoomtramlijn zal worden doorsneden. 
Voorts is besloten a a n de LocaalsiKwuweginaatschapiiij 
Wi l lem I I I , v o o r «len aanleg e e n e r lijn van Apeldoorn 
n a a r Almeloo, over e e n lengte v a n -iO kilometer 
op Overijselsch grondgebied, met e e n overbrugging 
over den Usel tc Deventer, eeu subsidie te verleenen 
van ƒ 2 0 0 *sjaars per kilometer, gedurende 20 jaar, 
alsmede ter bestrijding der kosten van de brug e e n 

bijdrage van ƒ 5 0 , 0 0 0 ineens, n a voltooiing der 
brug, mits deze worde ingericht voor tolvrij e n on-
belemmerd verkeer voor voertuigen en voetgangers. 
Voorts is onder de voorwaarden, waarop de subsidie 
wordt verleend, opgenomen de bepaling, dat , wan
n e e r de wegen meer dan 5 |>ct. opleveren, dat 
meerdere geheel of gedeeltelijk zal strekken tot rOSti 
tutie a a n de provincie, tot zoolang het door ile 
provincie voorgeschoten bedrag is aangezuiverd. 

Verder is, met enkele wijzigingen, bet voorstel van 
Gedepu toerde Staten in zake den provincialen water-
>üiat.sdienst aangenomen e n bepaald, dat op een be
zoldiging van f 4 0 0 0 . under toekenning van peneioen, 
een ingenieur voor den Provincialen Walerstaat zal 
worden benoemd, terwijl levens de instructie v o o r 
dien ambtenaar is vastgesteld. 

— I n de Maandag II. gehouden vergadering van 
den Gemeenteraad is het al dan niet toekennen van 
subsidie a a i ; de Nederlandsche Locaulspoorwegmaut -
schappij, in verband inet de overbrugging van deu 
Usel bij het Katerveer, ter sprake gebracht. Alvo
rens daarover te beslissen, wenl besloten, : u i n de 
CeiitraalsjMRHwegmaatscbappij le vragen, of er be
zwaren bestaan, dat de Locaalsputrwegmaatscliappij 
gebruik maakt van hare brug tusschen Hattem en 
Katerveer, en tevens dat daarnaast worde gelegd 
eene brug voor gewoon verkeer. 

Arnhem. De Gemeenteraad heeft den heer J . 
Blom, ingenieur te Rotterdam, met 10 van de 17 
stemmen benoemd lot adjunct-directeur der gemeen
telijke gasfabriek. Op den hoer B. Cop, mede door 
B . en W . aanbevolen, werden 5 stemmen en op den 
heer W . A. vau Vlooien 2 stemmen uitgebracht. 

— De jury VOOT den alhier gehouden wedstrijd 
van tram locomotieven heeft de gouden medaille tue-
gekend aan de traralocomotief van Kranss & Co . , 
te Müni'heii. 

Leeuwarden. In het gebouw der tentoonstel
ling vuur den nationalen wedstrijd is mededeeling 
gedaan van nog eenige bekroningen. Toegekend zijn 
aan : A . J . C. vau Gemund, te Haarlem, vooront
werp-diploma een zilveren medaille; M . Wijt & Zo
nen, te Rottenlam, voor grootmediaan schrijfboek, 
zilveren medaille; J. J. Arnd Sc Zonen, te Amster
dam, voor idem, bronzen medaille. 

Voor ter opluistering ingezonden voorwerpen zijn 
toegekend een z i l v e r e n medaille aan : S. T. Muii im, 
le Leeuwarden, Voor lickleede stoelen ; M . C. Schuou, 
aldaar, VOOT beschilderde ceramiek ; Dover en Vau De
venter, te Zwolle, voor likeuren; A . Grevenstuk, te A m 
stenlam, voor penteeuningen; C. W. Stein, te Does
burg , voor vernissen; de Keven Wed. IL de Jong, 
te Wormerveer, voor chocolade; J. Knottenbelt, te 
Amsterdam, voor geverfile goederen; Bouwmeester, 
Borsius & Van der Leije, te Middelhuig, voor e e n 

mahoniehouten boot; N . L . J . van den Bergh, te 
Arnhem, voor eau-de-cologiie; C. L . van Langen-
huysen, te Amstenlam, voor bindwerk; A . A . Knuij-
vcr , te 's-Hage, voor goudborduui'sel; Kaars Sfpe-
steyn, te Krommenie, voor zeildoek; Ö. Wagner, te 
Rottenlam, vuor leder; - b r o n z e n medaille aan: 
J. Kamphuis, te T i lbu rg , vuor inlegwerk; C. L . 
Lington, te Utrecht, voor heeren- en duuieskoMoi-s; 
.!. Wenning, te Leeuwarden , voor teekenwerk ; Van 
Dijk Sc Acqueline, aldaar, voor parfumerieën; P . 
Taconis, te Joure, voor Frieseh-groen; S. P . Bak
ker , te Brummen, voor ontwerp van meubels; p . 
11. van A k e n , te Westervourt, vuor matten; J . P. 
Wendel, te Leeuwarden, voor hout zangwerk j D . G . 
Htnkema, te Oosterllttens, voor een booiboor, 

Haarlem. In de maand September zal e e n ten
toonstelling worden gehouden van voorwerpen, v e r 

vaardigd door handwerkslieden of door mannelijke 
of vrouwelijk»' personen uit den handwerksstand, te 
Haarlem o f in de aangrenzende gemeenten w o o n 

achtig. 
D e tentoonstelling wordt gehouden door de Ver

eeniging iWeten en Werken" , en wordt met belang
rijke premiën in geld ondersteund door de gemeente, 
directeuren vnn Tey Iers Stichting, de Vereeniging van 
Timmerlieden, enz. enz. 

Assen. D e Provinciale Staten van Drente hebben 
in de zomei vergadering onder andere behandeld het 
verzoek van de heeren Boers en Lebaigue, om con
cessie en subsidie van ƒ 50,000 v i m r een stoomtram 
langs den openbaren weg van Hoogeveen naar K o e 
verdeu. Met 28 tegen 3 stemmen wenl , overeen
komstig bet voorstel der commissie v a n rapporteurs 
en conform dc voordracht van Gedeputeerde Staten, 
besloten om een subsidie toe te zeggen van ƒ 0000 
'sjaars over de eerste vijfjaren na deu dag , dat 
de exploitatie van de lijn wordt aangevangen, en van 
ƒ 4 0 0 0 'sjaars over de daarop volgende vi j f jaren, 
uit te betalen telkens wanneer teu genoegen van Ge
deputeerde Staten gebleken is , dat de lijn gedurende 
het algeloojien jaar1 behoorlijk en overeenkomstig de 
deswege gegeven voorschriften is geëxploiteerd, c n 
verder onder eenige voorwaarden, waarin een paar 
wijzigingen wenlen voorgesteld en aangenomen. Deze 
zi jn: 1. de miiiiiiiuinbtwdte vau den weg te bepalen 
op 8 meter in plaats vnn op 7 meter; 2. den afstand 
van de as van de kunsthaan van de naastbij zijnde 
rail te bepalen niet op 1.75 meter, maar op 2.25 
meter. 

V l i s s i n g e n De Gemeenteraad heeft concessie 
verleend v o o r e e n e duinwaterleiding aan den heer 
J. L . Gruher te Utrecht, under voorwaarde dat met 
1 November a. s. met de werkzaamheden moet w o r 

den aangevangen en op 1 Augustus 1882 de werken 
geheel moeten zijn voltooid. 

Oosterhout. De voorwaarden, waaronder door 
den Raad dezer gemeente a a n tie Zuider-Stoorn-
trainwegmaatschappij te Breda concessie is veileend 
tot het aanleggen van een tramweg op een zandweg, 
zijn door Gedeputeerde Staten goedgekeurd, { 

tankonilteingen van Awbesledinijen. 
Haandag, I Aug. 

Kriiniuieit, le 11 i i i i ' l l . door bet geuieeiitebest.: lo. 
eenige herstellingen aan- en bet gewoon joarlijksch on
derbond van de seh'tolgclmu wen. onder wijzers woningen, 
schoolmen beien, gemeentehuis enz.; 2n. het maken van ver
schillende steenen duikers: Ito. de levering vau 400 stère 
heiggrint, 

MlavenUsr. te | ] uren, door het gemeentebest.: het 
plaatsen van 2 afscheidingen iu hel schoolgebouw en het 
verrichten van eenig schilderwerk. 

Koud* ihiji, te 1-2 uren, door het pnlderltest, vau Wi l 
lens, ju De hup: lo. het leveren en stellen van een hori
zon taal werk ana stoomwerktuig met scheprad, stoomketel 
enz..; go. bet gebouw voor de plaatsing van genoemd 
werktuig, stoomketel enz. Inl. hij den architect .1. Paul, 
te Zevenhuizen. 

Kroningen, te I J ' , uren. door burg. eu weth.: lo, 
bet verrichten van veifvverkeu aan het bem-sgobouw: go. 
ktem aan de gemeetifegohouw'en; .to. aan gehouwen, ha
ken en ladders van de brandweer: 4o. het verven van 
banken en richel ingen in het Ster rehos.li en vau banken 
en borden op het Mariimkorkhnf. 

Harllngrn. te 1 2 ' u r e n . dOOT het gemeentehest.: bet 
schoonmaken, herstellen, teren enz. van de zee- en hin-
nensluizen te Harlingeii en Nopta. 

• msirrdam. te 1 uur, door het bestuur der maat
schappij l«t exploitatie vau het Neder). Panopticum, iu Ile 
Eensgezindheid: het maken eener houten funileering op 
een terrein in rle AuistoMraat, aldaar. 

Amsterdam, te 1 nor, iloor Inl uiinist. van koloniën, 
in het geitouw der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: 
de levering, iu 4-'! perc., vnn verschil lei nle materialen. 

Zwarlilu's, ti- 4 u r e n . door hel bestuur vao hel ge 
Dijksdistrict. hij (1. Schrijver: het d i van herstellingen 
eu schoonmaken van sbusiluikers. 

Dorili i-rlil , l<i) Wed. Jan Unlijll : 'Ie funileering VOOT 
een woonhuis, aan den St.-Ji iris weg. Iul. IIIJ den Imiiw-
knndige D. J. Kwak. 

ninsdag . 2 t » a 
Z u l T m , te II uren. donr II Wijera, in het < aré Belle-

vue ; het Imuwen van woonhuis en kantoor hij den stoora-
zaaguinlen van A. II. Wijci-s en Zonen, Inl. bij den ar
chitect .1. Ulterrnjk W/. 

I i r i i l i i . te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staat sst murw., aan het centraalhnmm : l a bet maken 
van eene af hein ing met hekken voor een douutSperk eu 
eeu gebouwtje voor privaten en waterplaatsen up het 
station Venloo; 2o. de uitvoering van her-stel lings werken 
aan de lei- eu •spoorwegdammeti bij de overbrugging van 
het Hollandsch Uiep eu uan de glooiingen op hel station 
Moerdijk. 

/ « « I l e , te :i uren. in de Nieuwe Stadsherberg: hel 
houwen van een nieuw gedeelte aan het buis van Mr. K. 
N. F. Heerken , in de Kootraat. Inl. bi| den architect 
S. J. II. Trooster H.Hz. 

Wiien-.il.ig , 3 Aug 
tinrln.hnii. le 10 uren . op het bureau der genie: het 

maken van eene berglnods en eene kap np palissadensta-
jiels. Irenevens het witten van muren in het fori bij Ever-
dingci;. Itamiiig ƒ2650. 

HIllrmslad . te I I uren. in De Roup: lo. het verlie
teren van het hospitaal aldaar. Naming ƒ3800 ; 2o. het 
herstellen van bestratingen, bruggen en barrières aldaar. 
Naming ƒ2000, 

•111 ii '«11111, te 12 uren, door het gemeentebest.: het 
bouwen van 2 onderwüzenwoningen. Iul. hij den g e -
meantearcaltect J. Rjenwrgen. Aanw. i Aug.. te l l ' / - , 
uren. 

Hoorn, te 12 ureu, door G. H. van lloolwertr: het ver
bouwen van de iieneelen Wijk 5, no. 15. aan hetGroote-
Noonl SO UI de Kerksteeg. 

Zwolle, le 12 uren, door het bestuur der Kanalisatie-
maatschappij, hij densetretaris-thesaiirier: lo. het bouwen 
van eene woning hij de ophaalbrug iu den straatweg te 
Kaalte; go. idem van eene woning bij brug 17 op het 
eiland nabij Almeloo. 

's-llago, Ie 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen : het makeu 
en voltooien van de aardebiuin, den bovenbouw, de over-
gangs- en eenige verdere werken voor den sjmnrweg 
Zaandam -Hoorn. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te 
llooni. iHcrbesteding); go. het leveren van 90.000 grei 
dwarsliggers. Naming ƒ 144.000; So. idem van 10.000 eiken 
dwarshggen Raming ƒ32.500, 

Heeren. een , te 12 ureu, door bet polderbestuur van 
bet 4e en 5e V. district let Kngwildeu: het verwijden 
eu verdiepen vau een kanaal langs deu Xoord-jmldcrdijk, 
over eene lengte van p. ui. 15gH M. Aanw. 1 en 2 Aug., 
te 10 U i v n . 

MiJ.lre.hl . te 12 uren. in bet raadhuis: lo. het leg
gen van eeu dam tusschen de ringkadeu vau bet groot
waterschap «He Koude Venen" en van het waterschap 
• Gntol-eii-Klein-l ludaanl'. nabij de Doijei-shiis; 2n. het 
verin mgen en verzwaren vau gedeelti-n ringkudc. in de 
ardeeling Bosenhoven, iu 3 pea-. Aanw. 1 Aug.. te Vuren. 

/.uilen . te I uren. door D. Vro.lelil.iirg. ui bet Cufó-
I bot ite: het stukadoor- en verfwerk van he l perceel hoek 
Tmrattraat en Kijken hage. lui . bij den architect J. I.'i tor-
wijk Ws. 

Hrek, donr burg. eu weth. van Uitbergen: het bouwen 
van eene openbare school. Inl. hij den ingenieur-architect 
J. J. Weve. te Nijmegen. 

Donderdag , 4 -tug. 
Hen Burg (Op Tessel). te ll) uren, donr dijkgraaf en 

heemraden van het walerscbapiler.'tO lieiueensihappeh|ke 
Polders, ten raadhuize: lo. liet verzwaren van de kade 

i'tu den umlrnlioo/eui in den [mlder Het Noorden; Uo. bet 
maken van eeu berm langs bet huitetitahid van den 
Zuidetvciilijk. laug p. m. 4U0 M.; So. het verhoogen van 
een gedeelte van den Zuiderzeedyk, lang p. i n . 000 M. 
Aauw. :t Aug., te I uur. 

Kij«Mljk (N.-ltr.), te II ureu, door het g entebest.: 
het maken van de aardehaan. met kunstwerken en het 
begiinten. met het éénjarig onderhoud, van deu weg, ge
naamd de Veld-en-Va. keiisliei.Uteeg. van de aansluiting 
met deu grintweg uaar Uitwijk tot den grintweg van 
Wiiiidricheni 0O Almkerk. ter lengte va» 2570 M. 

V e i n , te 12 uren. door den directeur der artillerie-
stajiel- en constructiemagn/ijneu: de levering van 170.000 
KG. messingplaat. 

AmMeraam. te 12 uren, door de Nederlandsche Bouw-
iuaatsiba|ipij, in He Eensgezindheid : het houwen van 4 
woonhuizen, aau deu hoek van de Vaii-dei-Hevden- eu 
H nvstraten. Inl. hij architecten (>. H. S.1I111 eu 
A. Salm li.II/. 

Zuldlaren . te 2 uren. door bet gei neon te best.: bet 
maken eener dr.uiibrug over de Oistermoerscbevaart Iiij 
de kin| |" ' . Aanw. te 11 uren. 

Vrijdag . ü Au*. 
Hor*ele. te 10 uren. in het geuieeutehuis: de vernieu

wing der suatiesluis te |fcu-s,'|e (in de waterkeering). 
Aanw. l A u g . , van tl—Huren. Kitiiiiug /'1H,.10'J. 

llill.-g.Mo te 11 uren, door D. van "Dril. in het Café 
Flora: bet bouwen van een woonhuis annex hloembolleu-
srhimr op de tuinderij, genaamd «Bloernnord". Aanw. 
door deu bouwkundige Jb. Guldemond, aldaar. 

Arnlirm , te 12 uren. op het gemeentehuis: de levering 
van 200 M s grove grint voor bel polderdistrict Arnheinsehe-
cn-Vclpschehr-oek. 

Arnhem, U' 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., aau het gebouw van het prov. bestuur: het her
stellen van buitengewone win ter-schade aan de v -wegen 
en veei-stoppcn. behoorende tot de Rijksveren te Kuilen
burg, Zalt-Hommel en Oiid-St.-Aiulrics, in 3 perc. Itamiiig 
resp. /fi25. ƒ1100, ƒ480. 

(•ninlnj-en, te 12 uren. door bet pmv. best.: bet ver
nieuwen van de vaste brug, genaamd de I•eertjestil, over 
bet Noordhonrerdiep, in den weg van Groningen naai' 
Stroobos. 

U F K i l t (bij Utrecht), te 12 uren, door buig. eu weth.: 
de levering van 175 M* grint. 

l i t hoorn, te 12 uren. door den ingenieur Wiegel, 
namens de directie der Maatschappij lot droogmaking van 
bet zuidelijk deel der heguiivrplassen. luj Beniner: lo. 
het graven van circa 1000 M. (debt iu den Noorder Leg-
moorpolder met bet maken van een houten brug daarover; 
go. hot verrichten van eenig baggerwerk in de sloot vau 
ile Jun-Ploegensluis in deu Uithuonischepulder. Aauw. 3 
Aug.. te 10 uren. 

/ i i t r r d H K . • Auff. 
llokKiini te 12 uren. door burg.eu weth.: het bnuwen 

eener school VOOT O. L l >. Aanw. 1 Aug. Raining 
ƒ 24.7*8. 

LeruwarSen , te 12', uren, door het gemeentebest.: 
het verrichten van verfwerken aan het beurs-en-waag-
V "w. 

Mlddelh i i r s , te 1 uur, ten kantore der gasfabriek: hel 
leveren vau gegoten-ijzeren gasbuizen. 

Zwolle, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken 
ii'iier overbrugging van de waterleiding van Assendorp 
iu de nieuw-aangelegde straat van het Stationsplein naar 
de Zeven Alleetjes, Aanw. 4 Aug., te 2 uren. 

Ili.i.rl.oi. te 2 uren. dOOT den architect .1. D. Kaake-
heeu, iu hel N d-en-Ziiidhollaiidsch Knfliehuis: bet 
Imuwen van 12 huizen iu de Hoofdstraat hij de Zijlvest, 
aldaar. 

•u i r lMi i / ino . te 3 uren, hij deu voorzitter van het 
waters, bap I >o (ludevaart : lo. het verlieteren van de 
Oudevaart ui de Muilen onder Surhuizuiu. over eene lengte 
van p. to. "IM',0 M. go. het uitruimen van een oud- en 
hel maken vnu een nieuw brugje: So. het verhoogen van 
3 vaste houten brugjes, in I [ierc. Aanw. door J. van der 
Molen, te Buitenpost, 1 Aug.. te 10 uren. 

Maandag M Auj*. 
Iliii.eii , Ie 10 ureu. door het bestuur van den Uiter-

vvaarderpnlder van Huisen. bij J. A. Peters: bet verrichten 
eener belangrijke herstelling aan de Grontcsliiis van dien 
polder, bestaande in metsel-, bei- en kribwerk. Inl. luj 
deu bouwkundige G. Kiellierg. te Arnhem. Aanw. 5 Aug., 
te 10 ureu. 

Arnhem, te 11 uren. door de arrhilivtcti Van Gendt 
en Nicraad. iu het l'afè-Suisse: bet liouwen van g woou-
hiii/en aan deu Matlenlmrgerweg te Arnhem. Aanw. G 
Aug.. te « uren. 

knni|ipii , le 1 uur. op bet raadhuis: liet houwen van 
eene school en ouderwijzers woning op het Kampei-eiland. 
Aanw. 3 Aug.. te 10 uren. 

Vi.jnieiteii. te 1 uur, op het raadhuis: lo. het bouwen 
van een iltjksmagazijn np den Maasdijk te Niftrik: Sn.hel 
leveren van uomlhout; 3o. en 4o. idem van grint en klei: 
5o. 2011 eiken dljknosten. 

t n n l t r i i m , U' l 1 / * uren. door de directie der Holl. 
l.lzeren-s{HNirwegmaatsi-han|iij, iu bet ('afé-Kiasuapolsky : 
Hestek uo. g.'Ja; bet uiaKeu van eene locouiotjevenlooils 
met aanbouw voor smederij, magazijn enz. np het stations-
terrein te Haarlem. Raming ƒ 24,21)0. 

IH li.dug , 1» t og. 
'•-Iliigr. le 11 uren. door het miuislerie van marine: 

lu-t maken van eeu kaaimuur langs de los-eu* la ad plaats 
van het tonitcurnagaziji! te Knkhuizen. Aanw. 3 Aug.. 
te g uren. 

Aninlfrdam, te 12 uren, door den architect I. Gos
schalk. ten kantor-e vau het Nederl.-Israël. Armbestuur: 
het Imuwen van een gasthuis op een terrein aan de 
Nieuwe-Kei/ersgracht. Aanw. 5 Aug., te 10 uren. 

Itrerht, Ie 2 ureu, door de maatschappij tot expl. 
van Staatssimoi'wegen. aan het cent raalbureau: liet leveren 
en inkepen van eikenhouten dwarsliggers. 

Anorn . te 3 uren, door burg. eu weth.: het bouwen 
van eene school voor L. O, te Kloosterveen. en het ver
richten van eeuige vera iu leringen in de bestaande school 
aldaar, tol verbetering der ondei•wijzeiswouiiig. Aanw. K 
Aug.. te 10 uren. 

Muntendam, te 5 uren. door bet gemeenlebest.: het 
houwen van eeu schooi voor openhaar lager onderwijs, 
met 8 lokalen, aldaar. 

WoenadajC' IO \ns 
'•-Ilage, te 11 uren. door het iniuisterie van waterst. 

enz.: het maken vau een onderhuiden steenen duiker in 
den dijk van de nieuwe Welplaal. aau deu linkeroever 
langs de l tude-Maas. Aanw. fï Aug. Naming / 3430. 

V | l t t « e . te 11 uren. door bel ministerie van waterst. 
enz.: lo. het maken vau een geheel met steen bekleedeii 
rijzendam tiisscben de hoofden in zee langs het Zili.ler-
hoofd aan den Hock-van-Holland. Naming /'501.000; go. 
het upniiineii vau duingixin<leii langs deu linkeroever vau 
deu nieuwen Maasmond aau den Hoek-vau-Holland en het 
uitroeren van bijbehoorende werkeu, beiden voor de ver
betering vau den waterweg vau Rotterdam naar zee. 
Naming / 442,000. Aanw. ged. 10 dagen vóór de besteding. 

« l i a n e , te lg ureu. door het iniuisterie van waterst. 
enz., ten dienste der SUialssjmurwegeu : de levering van 
stalen s|»mi-staven met ijzeren (indverbiiidiiigen en van 
baak bouten, iu 2 |ierc. 

I I I I U M r V i u i l r l , te ]g uren. door burg. en weth.: 
bet bouwen van eene school voor 1,. O. iu die gemeente, 
aan den OvertiMiuischeweg. Inl. bij den gemeenteopzichter 
G. S. Nuut. aan den Overtoom. 

Honderdag, I I Au*-. 
Zulllrhem, te IS uren. door burg. en weth.: het ver

en bil In m wen van de scln»)l voor L. G. voor IgH kinderen, 
met bijlevering van sclumlaineuhleinent, Inl. hij den ar
chitect A. M. A. Gulden, te Zalt-Hommel. Aanw. te 10 
uren. 

Haarlem. te gl/, uien. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. In-stuur: 
het makeu van ren gebouwtje voor eene zeltrvgistreereude 
peilschaal te IJmuiden. Naming f 5g'J5. 

YrUdaj*. IS Aug. 
Middelburg, te 10 uren. door bet ministerie van wa

terstaat euz.. aau het gebouw vau het prov. best.: het 
leveren en storten van steen tot voortzetting van de oever-
verdediging vóór Neuzen. Aauw. fi en 8 Aug. Naming 
ƒ 7000. 

Arnhem, te lg uien. door het iniuisterie van water
staat enz., aan het gelmuw vau het prov. bestuur: bet 
Imuwen vau eene bergplaats vau munitie Ie Wageningen. 
in het belang der rivier-correspondentie, Aanw. 4 en S 
Aug. Naming J 1470. 

«;ruilingen . te 12 uren. door bet ministerie van bin
uenl. zaken, aan het gelmuw van het prov. best.: het 
maken van een gelmuw voor de hvgièiieen pharmacologic 
te Groningen. Aanw. 5 Aug.. te 10 uren. 

Leeuwarden . te 1 uur. dooi bel prov. best.: bet op
ruimen van ondiepten uit de Leeuwarder llnlswardcr 
vaart, nabij Woiumels. Aanw. S Aug. 

Ue m i k , te l i / , uren, door burg. en vveth: bet ver-
bonwen en vergrooten van bet gemeentehuis te Ile Wijk. 
Aauw. te 10 uren. 

IMn-dug l« Aii». 
Hoogwoud te 12 uren, d.mr burg. eu weth.: het 

houwen van eene school en oiiderwüzarswoiung tu de 
Weere, en het verbouwen van de scholen te Hoogwoud 
eu Aaiilswoud, iu 3 pere. Inl. bij de architecten Vnnk 
en llolwerda, te Winkel. Aanw. 13 Aug.. te U uren. 

Vtneio.ilUK . 17 Aug. 
'•-Hage. te 11 uren. door het iniuisterie van Waterst. 

enz.: het maken vau een overhaal over den ufsluitdam in 
de Hakkerskil onder de gemeente Krimpen-uan-ile-Lek. 
Aanw. 13 Aug. Raining / 2400. 

Ilendrrdaj-. I k Aug. 
Haarlem, te g l ' t uren, d.mr het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het pmv. best.: het 
verbeteren van den weg op den westelijken dijk vau bet 
No. ml hollandsch Kanaal, tusschen den ringdijk van de 
Starnineer en de slotbrug te Westgi-altilijk. Aauw. 13 
Aug. Naming /MOO. 

Vrijdag, I » Aug. 
s-ltü-il i . te H l ' , uren. door het ministerie vau wa

terstaat euz.. aan bet gebouw van het prov. bestuur: het 
herstellen van buitengewone wiiiterschade: a. aan 's Nijks-
grooten weg van 's-Bosch uaar Grave, onder de gemeenten 
Velp cn Grave. Naming /SWW; *. aan den weg van 
's-Hosch naar de Maas in de lichting van Utrecht. Naming 
y'gSBO: r, aan de kanaaldijken der Zuid-Willemsvaart van 
s-Bosch tot de Dmigenschelirug. Raming ƒ 3880. Aanw. 

van allen 13 Aug. 
Vrijdag. M Au-, 

'a-Boarh, te IO'/, uren. door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het pmv. best.: de ver
betering der begriming en bestrating van eeu gedeelte 
ouderberui der Zuid-Willemsvaart in Noord-lira bant. 
Aanw. 20 Aug. Raming ƒ 18,(100. 

Ponderdag, 1 Mept. 
Haarlem , te 2>/T ureu, dooi het ministerie van water

staat, enz., aan het gelmuw van bet prov. best.: hftdoen 
van stroo- en lieltnbeplantingen in de Rfiksduuwn onder 
dn gemeente Sclinorl. Aanw. g" Aug. Raining ƒ 5000. 

Vrijdag S Nept. 
M i d d e l b u r g , te 10 uren, door het ministerie van wa

terstaat euz.. aan bet gelmuw van het prov. lu-stuur: 
het uittrekken van één- en het plaatsen van g dukdalven 
op de hinnenreede van IInniwersbaven. Aarrw. g7 M 21* 
Aug. Raming ƒ615. 

Dinsdag. 4 •mt. 
Amsterdam, te 1 uur. doorliet ministerie van koloniën, 

in het gebouw Tot Nut van 't Algemren : de levering van 
Vin-Oouvers grenen rondhouten en sparren, tén dienste 
van de zeemacht in Nederl.-Iridic en op Java. aan te 
voeren in de eerste helft van 1882. 

Alloop van Aanljesteilinî en. 
Zwolle, l i ' Jul i : het Imuwen van een nieuwen vleugel 

aan bel huis van J. 0. Schliiigciuann te Zwolle, onder 
beheer van deu aivhitect S. J. II. Trooster H.llz.; inge-
kor 6 bilj., als: 
H. Greve. te Zwolle, ƒ 10,655 
I van Rosmalen, • idem l 10,605 
G. van Uncn, idem l 10.555 
0. Kampbuis. idem * 10,436 
A. van Straten, • idem I «,650 

Willighagen, i idem i Ü.S93 
gegund. 

Haarlem, 21 Juli: het onderhoud van gebouwen, brug
gen, beschoeiingen, duikers, rol-, mijl- en zijlpalen van 
den Haarlem rnermeerpolder over '81 en over Jan-, Febr. 
eu Maart '82: 

perc. 1, ingek. 1 bilj., als : 
J. Hulsbos Lz., te Haarlemmermeer, ƒ 14011.50 

pen-, 2 ingek. 3 bilj., als: 
A. Bieinond Wz.. te Hillegoiu, ƒ 1550 
W. Hulselmsch, • Hciihchi.mk. • MM 
J. Rruijii Jr., > Haarlemmermeer. » 1365 

perc. 3 iugek. 3 bilj.. als: 
G. Blees, te Haarlemmermeer, ƒ 2000 
P. van Essen, - Halfweg, i 18»? 
W. Coppée, » idem » 1500 

perc. 4 ingek. g bilj.. als: 
A. Hieuiond Wz., te Hillegom, ƒ louo. 
J. IIUISIMK. H Haarlemmenneer. » "6U.25 

iierc. 5 ingek, 6 hilj.. als: 
W. Hul«dPosch 
A. Itiemond Wz., 
II v. d. Vossen, 
S. (iuldemond. 
J. Itruijn Jr., 
S. Planting, 

te Henoehroek, f 1875 
• Hillegoiu, " 1800 
• Ik'iine broek, » 1786 
l Hillegom, » 158.3 
» Ilaarlenuuermeer, •> 1478 

idem - 1.183 
pere, 6 ingek. 3 bilj.. als: 

G. Illees, te Haarlemmermeer. J glOO 
P. vau Essen, » Halfweg, 1««7 
W. Uoppee, • idem » 1628 

perc. i ingek. 1 bilj.. als: 
J. Hulsbos J.Cz., te Haarlemmermeer. ƒ 1120 

'a-Hage. 22 Jul i : hel Imuwen van een schoollokaal inet 
conciërgewoning en gvn mastiek lok aal aan de Reiuhrandt-
straai: ingekomeu 23 bib., als: 
F. II. Kulmel. te 's-Hage, J «7.485 
<'. W. de Vos, •> idem i 73,000 
W. K. Raasveld en 

H. G. GeiritM', i idem » 72,590 
J. van Ronij, » idem » 71,787 
Steirens en Winiekes. « idem •> 70,420 
I'. Brugman. i Alkmaar. » 70,000 
J. van Gr ndaal. - Loosduinen. - 69,997 
J. I.. Weides Jr.. > 's-Hage, 69,800 
A. Kloots. idem » 69.520 
F. P. de Haas, idem •> 69.000 
J. C. Bernard, » idem » 68 700 
II. Schuilt, « Alkmaar. • 67,700 
A. R, Rutgers. » s-Hage. i 67.000 
t'. Meijers, i idem " 67,000 
E. v. d. Weber, •< Uidschendam, » 64.980 
W. P. Teeuwisse. » 's-Hage. « 64.500 
M. 1.. van Spanje, - idem • 64.400 
H. E. de Baan. » Scheveiiingen. • 62,100 
Tom en Van liergen Hene

gouwen, » 's-Hage, i 61.948 
A. Stigter, » idem » 61,900 
K. M. Rood. « idem • 61,400 
W. Lankamp, » idem i 61.000 
P. Verbrugge, Waddinksveeu. • 60,974 

Rlrxellnge. 22 Juli : het herstel, de vernieuwing en 
bet onderhoud aau de waterkeering van den polder, tut 
30 April '82: ingek. 11 hilj., als: 
II. C van der Eude, te Zierikzee, ƒ 10,154 
I. . van Popering, » llruinis^e, • 9,850 
A. van Poiiering. • idem » 9.499 
l ' . Bolier Cz., * idem i 9.467 
P. J. van Remortel, * Hontenisse. . 9.325 
B. deu Ester v. d. Brink. • Krabbcndijke. i 9.310 
t'. van de Velde. ,i Borgde, 9,300 
1'. J. Visser, •> Ilansweert. » 9,298 
J. Leijs Vllrer-Arendsk.. •> 9 ^ 6 0 
I). Boüer, » Rilland, • 9,197 
(*. de Wilde, « Katteudijke. « 9,190 
gegund. 

Folabror-k, 22 Juli : bet afbreken der U-staande en 
bet wederopbouwen |van een school met underwijzei-swn-
ning: ingek. 13 hilj.. waarvan hoogste inschr. was C, II. 
de Pater, te Schoonhoven, v.mr ƒ35.997: minste inschr. 
D, Harneveld. te Vreeswijk, voor ƒ32.580; gegund. 

Willemsoord. 22 Jul i : het verrichten van eenige 
werkzaamheden aan de gebouwen enz. van hel maritieme 
etablissement: minste inschr. was A. de Gi-aalT, te Helder, 
voor ƒ8840. 

Zandvoort, 23 Juli : bet Imuwen van eene villa, op 
een terrein gelegen aan de Noordzee, onder beheer vau 
den architect J. C van Wijk: ingekomen 8 bilj.. als: 
J. 1'. Rieken, te Amsterdam, ƒ 54.099 
B. T. Moritz. » idem i 54.000 
Peelers en Roclofscn, o idem l 53.800 
Geerling Kleine. » Krommenie, » 46.180 
0. Zuiderhock. » Amsterdam. » 42,900 
.1. C Meijers, - Rottenlam, - 40,200 
J. Kouter, » Wogmiin. » 39,400 
II. de Grimt, » Knollendam. " 39,820 
Niet gegund als zijnde hoven de raming. 

Krhag-rn , 23 Juli: de omschutting van het terrein voor 
de landbouwteutimustelling le Schagen: ingekomen 5 bil
jetten, als : 
.1. Solderbeek, te Schagen, ƒ 824 
l>. Kramer, » idem • 555 
G. Digniim, n idem • 553 
K. Visser, - idem » 526 
l i . Honijk, • idem » 415 
gegund. 

Hulst, 23 Juh: de werken ter verbetering van den 
Nol bij Maalhoek. het makeu van steenglooi ing eu rijsbe-
idag en eenige levelantieii aan deu Kruispolder; gegund 
aan C. van der Hooft, te Neuzen, voor ƒ7325. 

H I J h e . 25 Jul i : bet iHiuwen van eeue school voor 72 
leerlingen, ameublement en nnderwijzerswoning te Herk-
sen, onder behrer van den architect II. J. van den Berg; 
ingek. 6 hilj.. als; 
.1. Hess,dingen. te Meppel, ƒ 11,824 
T. Shipper, » Genemuiden, » 11.650 
II Trooster, ,» Zwolle, •> 11,477 

.1. Giullemau, •• idem » 10,745 
11. Eikenaar, • Windesheim, » 10.4UU 
G. J. Avenhjk. > Wijhe, - 9,966 

Amsterdam . 25 Jul i : lo. bet leveren van 50 stuks 
wagentjes, met een wigsHhak, tot het ophalen van asch 
en vuilnis ijzeren trechters en houten deksels; minste 
inschr. waren A. Haak en Zonen, le Aiustenlom, voor 
ƒ 1838 iu massa. 

2o. idem van 100 yzeivn wissel bakken met ijzeren 
trechters en houten deksels: minste inschr. WILS A. Bur
ger-s, te Deventer, voor ƒ998 itr massa. 

Assen, 26 Jul i : lo. liet bouweu van 2 ijzeren draai
bruggen, ter vervanging van de le en 2e Ulfelterbrug-
gan, in 2 perc. eu iu massi: 

perc. 1 pare, 2 massa 
Penn en Bauduiu. Dordrecht, ƒ 9700 
II. Dalhuisen, Kampen, ƒ 4444 4512 8889 
F. Aberson, Steenwijk, 862:) 
A. Stijkel. Appingedam, 4189 « ! 3 9 8500 
Harm Winters. Assen, 8400 
R. Huns.' Jr., idem, 7865 

2o. het bouweu van 4 hrugvvaclileiNvvoningen hij de 
Pieter-lluminele-, Beilervaarts-, Geeuwen- eu le Ullèller-
bruggen, in 4 perc, en in massa j 

pere. I ïierc. 2 pere. 3 perc. 4 
Harco Winters, Assen, / 3137 ƒ 3177 ƒ3167 ƒ8147 

massa: 
Harco Winters. te Assen, ƒ 12,586 
R. Hunse Jr., » idem « 12,336 
Harm Winters * idem « 11.980 
1 Aberson, • Steenwijk, • 11.123 

So. het maken van eene verbreeding tut los OH-laad-
iil.i ir- hij de Veene- of (ialgenkaiupeusurug en het daar
heen verplaatsen van deu beuedeti de Pamdijssluis aan
wezigen houlen aanlegsteiger en herglonds; ingeknmeii 
2 hilj.. als: 
Harm Winters, te Assen, ƒ 1660 
P. Aberson. Steenwijk, •> 1623 

Vlissingen, 26 Juli: het houwen van een hotel aan 
den toegangsweg naar het Havenstatinn, te Vlissingen. 
voor de Stoomvaartmaatschappij "Zeeland": ingekomen il 
bilj., als: 
J . Uertou. te Biervliet. ƒ 88,100 
J. de Witte, » Vlissingen, » 32,970 
D. Bijl, » idem • 32,888 
.1. Elenhaas. « Bruinisse, » 32,475 
0. P. v. d. Ree, i Middelburg, » 30,480 
l ' . Malers. » Vlissingen, - 27.721 

•ss, 26 Jul i : *. bet Imuwen eener Imekib ukkenj met 
aanhoorende werken voor G. I.. van Vugt, 6. bet gedeel
telijk Verbouwen van bet woonhuis van den aanbesteder, 
in de Peperstraat le Gss; ingekomen 5 bilj., als: 
G. II. van Ointber. Ie Gss. ƒ 4296. 
J. Verkiiijlen, » idem l 3939. 
G. van Loosbrnek. » idem - 3317.55 
G. Verhoeven, • idem i 3148. 
F. van Dmther. I idem - 2949.50 
gegund. 

Iletenter. 27 Juli : het afbreken en wederopbouwen 
van een huis aan de Rijkuiau-traat. VOOT M. ten Hl 
iiieudal, under beheer van den architect II. van Harte Mz.; 
ingekomen 13 bilj.. als: 
W J. Knlkert, te Deventer, f 4800 
K. van l.enscn. » idem l 4796 
A. .1. Markeriiik. i idem • 4620 
A. Feberwee, • idem » 4597 
G. Ilulshv, • idem I 4590 
W. Schulkes, » idem i 4569 
II. II. Leuning. • idem I 4550 
H Kurteling. I idem I 4499 
B. vau der Worn, » idem • 4498 
l i . vau der Spoel en Co., « idem » 4487 
.1. Wrtteveen, » idem » 44"8 
J. Pot Jz.. « idem i 4400 
A. J. Mensink, » idem i 4340 
gegund. 

Zl|pe (aan het Zand). 27 Jul i : hel houwen eener boer
derij v.mr P. Slrouper, nabij bet Zand. onder beheer van 
den bouwkundige ('. N. Vlaming: ingek. 6 bilj.. als: 
J. Fransen. te f ,M ,...| .... ƒ 149798 
K. Bol, i Zi]|M., > 1344. 
P. Wilms. i Anna-Paulowna, » 1295. 
P. Ni an. » Zijpe, » 1295. 
K. Brouwer i idem • 1287. 
Gebr. Romhor. » Helder, » 1225. 
gegund. 

'a-Hage, 27 Juli: bet inkepen van eiken dwarsliggers, 
liet inkepen eu bereiden met chloorzinL van grenen dwars
liggers en de levering van cliloorziuk: ingekomen 3 bil
jetten . als: 
J. Rutgers. te Rotterdam, f 21,050 
Van der Made en Gips. • Dordrecht, • 20.419 
J. .1. van der Eerden IV.. . Ikikstel. t 19.400 

Hrllevoetsluls, 27 Juli: het 1 MUI wen van eene borg
loods voor bet tor|Nilu-maU-rieel op bet terrein aan den 
Verloren Kost. te Brielle: minste inschr. was ('. OoMdijk. 
te Nieuwei-shus. VOOT / 2023. 

Wordl Hheden , 27 Juli: hel verhouwen van liet 
koetsbuis op bet landgoed "De Kruishorst", onder beheer 
van den aivhitect \ f K. Smit te Dieren; ingeko n 7 
bilj,. waarvan een vau onwaar-do, als: 
J. de Witt, te Dieren, ƒ 2548 
G J. Canuiggelt en Zu.. « Bruiiunen, • 2486 
K. .1. Nmj, • Wordt-Nbedeo. « 2455 
W. Slotboom, -i Velp, » 2244 
J. A. G. Teegel. » Arnhem, » 1989 
W. Vleeming, x Velp. » 1889 
gegund. 

't Zandt, 27 Juli : het maken van eene vaste brug 
met 42 M. wal hese hneiing, met hel verleggen van een 
gedeelte van bel kanaal hij Ter-IIorn, onder bel r van 
den architect ü. de Leeuw Wieland; ingek. 15 hilj.. ah 

te Wagenborgen, J 7800 
Delfzijl, i 71H0 

» Bedum, » 7124 
» Uithuizerini'eden. » 6950 
» Bedum, « 6856 
i Westerwijtwerd. » 6800 
i li.-duin. i 6740 
o idem l 6653 
» Zeerijp, » 64.31 
» Mensingaweer, » 6304 
» Warfum, « 6296 
• Wirdum. • 6188 
» Stedum. » 6150 

't Zandt. » 5990 
». Stedum, » 57W) 

K. Brons 
J. Hemmes, 
S. k reiner, 
J. Oirririga. 
T. Bos 
B. Jansen, 
,1. Veil kamp. 
J. K. vau hijk. 
F. Veltman, 
J. van der Veei 
11. Nieland, 
1'. Nieland, 
J. Pot, 
J. Broos, 
A. Pastoor, 
gegund. 

t ' l r e rh t , 28 Jul i : het bouwen eener nieuwe hofstede 
enz. te Oudwulveii by Utrecht, ten dienste van Vau den 
Leemkolk, under beheer van den aivhitect A. G. Tollenaar: 
ingek. 12 bilj.. als: 
Nahuis, te Utrecht, ƒ 11,285 
Liefland, i idem • 11.242 
Van den Veer. I id » 10.995 
J. de Vns. » idem l 10.980 
11. van Baren. • idem » 10.760 
Koorn,' » Vleuten. » 10.737 
.1. Baars. « idem » 10.4SM 
J . Nieweerd, » 10,430 
II. Beiner, » Werkhoven. » 10,.'100 
G . Bsmsr, » Utrecht, » 10,280 
A. S.hillkel, " 9.689 
Vau Ingen, n Bodegraven, « 9.550 
g. gund. 

Woerden. 28 Juli : het verhel er ler kapbedekkuig 
aan de wagen loodsen der genie te Woerden; hoogste der 
14 inschrijvers was ('.Tolk, te Woerden, voor ƒ 17.«V7.47S; 
minste inschrijver N. A. Swaiieiiburg. te Woenleu. voor 
ƒ 15.673. 

Kniterdai i i 29 Jul i : het iHiuweu van een gelmuw voor 
de koeimkinentiiig inet bij be boorende werken, aan de 
Viui-l Hdeiiliarnevellstraat : iugek. 12 hilj.. als: 
W. P. vau der Laan. te Rotterdam, ƒ 30,946 
E. v. d. Weiier, » Uidschedam, » 30,790 
A. Kl.Kds. i VHage, « 29,780 
P. Rleijenburg, • Rotterdam, » 29.600 
D. van Leen Wen, » idem « 29,549 
W. Lamkainp. « 's-Hage. • 29.500 
A. v. d. Spiegel, » Rotterdam, » 27.898 
II. Lagewaard. » Kr-alingen, - 27.827 
11. v. d. Sunde, * Rotterdam, • 27.817 
P. G. Winters, i Kralingen. » 27,543 
II. Jansen Heiman. • Roltenlam. .» 26.889 
W. G. C. Hilk.-s, » idem * 26.699 

Vervolg der lierichten eu Meileileeliiî eii. 
B U I T E N L A N D . 

— \ B. von Schenk, te Heidelberg, bereidt een 
massa, tripolith geheetcn, die, wat de eigenschap
pen lietreft, tusschen gi]>s en cement staat. Met 
de voordeelen van gips verbindt zij een ongemeen» 
bardheid en weerstandeveimegen, dat nog toeneemt 
naarmate zij ouder wonlt. Deze nieuwe bouwstof 
heet nog vele voordeelen te hebben; o. a. kan het 
bindings vermogen geregeld wonlen; zij droogt s|ioe-

diger dan gips en bevriest zelfs niet als zij versch 
gegoten is; zij trotseert elke weersgt'steldheid. Men 
kan er allerlei kleuren op aanbrengen en er zeer ge* 
makkelijk fresco-schilderwerk op uitvoeren. Zij is 

veel leniger dan gips en gemakkelijker te behandelen, 
eu leent zich daarom voortrell'elyk voor vormen en 
modellen. De volstrekte vastheid is over de honderd 
percent grooter. 

— 0 In December van bet vorige Jaar werd door 
een storm een steenen dekplaat afgeslingerd van 
een der vóór 18 of 20 jaren opgetrokken pijlers 
der Stephanus-kerk te Weenen. De Opper bun wraad 
Schmidt verklaart dit ongeval uit de eigenschap van 
het cement, zich aanmerkelijk uit te zetten. Bij de 
gebroken plant waren de veertien oude duim dikke 
zerken verbonden door 4" dikke , 1 2 ' lange, met 
cement omgoten stangen. Bijzonder gevaarlijk is 
zuiver cement, gelijk men hier gebezigd had, ter
wijl een toevoegsel van zand, gelijk gebruikelijk 
is, de schadelijke werking vermindert, maar niei 
geheel opheft. Daarom wendt Schmidt doorgaans 
slechts mortel van kalk en scherp zand aan, met 
een bijvoegsel van baksteenmeel, en heeft daar
mede de beste uitkomsten verkregen. De verbin
ding van blootgestelde deelen bewerkstelligt Iiij uit
sluitend door middel van bronzen stangen en lood-
lagen, welke laatsten ingegoten wonlen. L . Kla-
sen vindt de waarschuwing voor bet gebruik van 
rwrtlntul-cement bij steenverhindingen in het algemeen 
gegrond, maar er zijn tegenwoordig ook voortrell'e-
lijke portland-cementen, die zelfs als zuivere eement
mortel aangewend., hun volume behouden. Langzaam 

bindende cementen kunnen zonder bedenking bij alle 
steen verbindingen worden gelwzigd. De bron sen stan
gen zyn bij gebruik van kalkmortel zeer gerecht
vaan ligd , daar ijzer sterk zou roesten. Portland-
cement echter beschermt het ij/er volkomen tegen 
roest, gelijk gebleken is hij de Niagara-brug van 
RoebUng, waar men de in cenientuiortel gelegde ka
bels geheid blank vond. Men bewerkte («inentmortel 
steeds zoo stijf mogelijk. 

— -f- De door de technische commissie van het reretn 
Di'utsthrr Eisenhahiiverwolttoi'irti voor do rang
schikking van ijzer en staal gekozen sulw nniiiissie 
heeft den haar opgedragen artieid voltooid. De ver
zamelde bescheiden , bestaande in de uitkomsten van 
een groot aantal proeven omtrent vastheid, mede* 
deelingen van nota's, bevindingen, ontwerpen van 
levering* contracten , enz. zijn uitgegeven als zevende 
supplement-deel van het Organ dar Fortêckr. für 
das Eisenbahwesen. 

—• -J- Onlangs werden, volgens een mededeeling 
van den Ingenieur Fueheberger, in de Bukowina rijke 
lagen vnn een oementsteen ontdekt, die in vuurvast
heid alle bekende reiiientsteenen overtreft en zich 
bijzonder leent vuor ovens, ronvertisseurs, enz. 

— f Mitzlaiï, te Ferch, bij Weider , heeft een 
toestel tot bereiding vnn mortel gemaakt, waarmede 
hij beoogt, bij het aanmaken van mortel het zand 
en de kalk in bepaalde gewichtsverhoudingen al' le 
meten, daarna innig te vermengen en het afmeten 
en mengen geheel onafhankelijk van de achteloosheid 
der arbeiden te verrichten. Buitendien maakt bet 
toestel de vervaardiging van een mortel mogelijk, 
die in drogen toestand bewaard en vervoerd kan 
wonlen en door toevoeging van water terstond ge
schikt is voor het metselen. Daartoe wordt, inplaats 
van kalk br i j , poederachtig kalkhydraat geliezigd, 
dat in hindingsvermogen den brij evenaart. 

— 0 Het proefstation voor Iwiiwstollenaande Aca
demie vuor nijverheid te Berlijn heelt iu 1878 proeven 
genomen omtrent weerstand tegen druk, waarvan 
75 op baksteenen en 40 op natuurlijke steenen. 
Daarbij bleek de gemiddelde vastheid te ziju van : 

de gewone baksteenen 200 K G . per Ü c M . 
o betere » 258 i s n 
)» klinkers ; i"9 D » , 
p poreuse vuile » 181 I i • 
P D holle (l.achsttinej 84 • » n 
• Lovhsteine i n 1 • » 
van graniet 1107 o » • 

e porfier 1302 * t • 
D zandsteen, in teerlingen 400 D » t 

q nader/a lidsteen G7!l s s » 
> zandsteenkwarts 1539 B » « 
u basalt-la va 391 » t> D 
• basalt 1382 » o v 

Terder werden proeven genomen omtrent de op-
zuiging van water, de kracht van •amenhang, vuur
vastheid , weerstand tegen de lucht, chemische samen
stelling enz. Zie ZaUtehr. f. Bauw., 1 8 8 0 , 
p. 551—570. 

— O Camilla Boito heeft een werk over de houw
kunst gedurende de middeleeuwen in zijn vaderland 
Italië geschreven, waaruit o. a. blijkt, dat in den 
dom te Florence niets meer voorbanden is van A r 
nold's werk, behalve een weinig fundeering, want 
ook de in 1357 na de afbraak behouden gebleven 
versieringen der zijgevels worden toegeschreven aan 
Giotto, die in 1334 bouwmeester van den dom was 
geworden. De dom, gelijk hij zich nu vertoont, i s , 
met uitzondering van de hier boven vernielde over
blijfsels, een werk uit de tweede helft der veertiende 
eeuw en eeu schepping van den totheden bijna 
onbekenden Francesco Talentini. Kvenmin vinden 
wij in de Murcus-kerk te Venetië den oorspronkelijken 
bouw terug. Bij de jongste hei-stelling ontdekte men 
onder de aan de noord- en zuidzijde afgenomen 
rnarnierln-kleeding een buitenbouw van baksteen, in 
vroeg-Romaansche, Opper-Italiaanschen st i j l , die niet 
tot de tiende eeuw kan worden teruggebracht. Men 
beft alzoo in die kei k drie tijdvakken te oiidersi-heideu|: 
het eerste, toen ten tijde van Pietru Orsulo een basi
liek ter eere van Marrus gebouwd werd ; het tweede, 
toen na den brand van 970 en deu voorloopigen her
houw in 1043 een nieuwe kerk, iu de gedaante van 
bet Grieksche kruis, u i l baksteen werd opgericht, 
die in 1071 werd voltooid: het derde, toen iu de 
dertiende cn volgende eeuwen het marmeren be> 
kleedsel werd aangebinchU 

— © Vóór ongeveer veertig jaren heeft Dr . 
Clarke te Londen een methode van waterzuivering 
eu verbetering van hard water ingevocru, die under 
dcu naam kalkbewerking (/(»".- process) liekend is. 
Duur toevoeging van dubhelkoolziire kalk wordt de 
in het water aanwezige ka lk , te gelijk met «Ie eer
ste, als eenvoudige koolzure kalk (dat i s : krijt) a l 
gescheiden. Deze methode werd ook brj een der 

groote waterwerken te Londen gevolgd, maar later 
opgegeven. Zij veroorzaakte misstand door de groote 
Bltreerbekkens, die noodig bleken te zijn en de ex
ploitatie iiKH'ilijket' en kostbaar mnaklen. Tn deu 
jongsten tijd heeft de heer Atkins een gelijke be-
wciking in practijk gebracht, waarbij die groote 
vergaarbakken niet meer noodig zijn. Men heeft 
een aanvang gemaakt met een toepassing in het 
klein , namelijk iu de voeding van liet Westminster-
aquarium, mei zacht, water. De uitkomst is zeer be
vredigend , zoodat men zich veel belooft van een aan
wending op groote schaal. 

— 0 De verhandelingen vnn hel in 1878 te Parijs 
gehouden Internationale Congres voor gezondheidsleer 
zijn nu ojieiibaar gemaakt, Wat het nuttig gebruik 
van rioolwater betreft, worden de inrichtingen van 
Parijs (vloeiing van landerijen) aanbevolen. 

Wat dc woningen der arbeiden aangaat, worden 
vimral de uriioiderswïjkeiï te Miihlhuusen iu den Elzas 
geroemd, die later navolging hebben gevonden te 
Havre, r écump en Angers. Inzonderheid wordt aan
gedrongen op de verversching van de lucht in onze 
huizen en op het leggen van rle laagste verdieping 
lioven de oppervlakte der straat. De funileering moei 
uit eeu Iwuwstof zijn upgettokkeii, die de vochtig
heid niet aantrekt; de muren moeten dik z i jn , de 
wat er verzorg ing voldoende, enz. Het is wensche
lijk , dat hospitalen en kazernes geene bovenverdie
pingen hebben. 

Dr. Finkeli ibi i ig brengt iu dc Viert ei juh rsschr, 
fur öffantl. ties., 1880, verslag uit over de ver
handelingen der aldeeling- voor gezondheidsleer van 
het internationaal geneeskundig congres, in 1879 
gehouden. De waarnemingen, te Brussel in de ge
meentescholen gedaan omtrent den openbaren ge-
tondheidstoestand, werden geroemd als modellen; ver
der het stelsel-Lieruur aanbevolen tot reiniging vau 
de steden. 

!1 I N N K N L A N D. 
" s - G r a v e n h a g e . l iet Koninklijk Instituut van 

Ingenieurs zal np Donderdag, den I Men Augustus 
1 8 8 1 . in het Dijkhuis van de Hoiulsbossche en dui
nen bij Petten, des voormiddags te twaalf uren 
vergaderen. 

Onder de stukken, die op deze bijeenkomst ler 
tafel zullen worden gebracht, noemen wij de vol
gende, als: 

a. Brieven van den hoofdingenieur van den wa
terstaat in liet 9de district, ten geleide vnn de waar
nemingen aan Den Helder gedurende de maanden 
Mei en Juni 1 8 8 1 , opgemaakt door het lid W . 
Ph. de Kruyn*. 

h. Programma van de llollnndsche Maatschappij 
der Wetenschappen te Haarlem. 

e. Circulaire van den heet- .1. Rigol-Renaux te 
Patijs, ten geleide van velschillende stukken be
treffende zijn fabriek van gegoten ijzerwerk. 

d. Mededeeling van het raadslid .1. F . W . Comad 
over de Hondsbossche zeewering. 

e. Mededeeling van het raadslid J . W. Wekker 
over de stuifdijken bij Petten. 

Door de welwillende medewerking van den Ad-
ininisttateui van de HoUandsche Spoorwegnmatschappg 
wonlen eitra-treinen ter beeehukmg van de leden 
gesteld, waarvan zij gebruik kunnen maken op ver
toon van hun oproepingsbrief. 

Een trein vertrekt le 9 uren 5 minuien van A m -
dam (Westei-dok) naar Haarlem eu van daar le 9 
uren 35 minuten naar Alkmaar. 

Te Alkmaar zullen rijtuigen beschik baar zijn om 
de leden te brengen naar de plaats der vergadering. 

Na afloop van de vergadering wordt per paarden. 
spoorweg een tocht gedaan langs de zeewering, om 
van Kamperduin weder per rijtuig terug te keeren 
naar Alkmaar , vanwaar de leden wederom per extra* 
trein gebracht wonlen naar Haarlem, alwaar te 
ruim 0 uren het diner zal plaats hebt bij Funckler. 

— Nu de beslissing over het Merwede-kunuul ge
vallen i s , komt eene nadere bespreking van de be
langen der Rijnvaart ounoodig voor. Het krachtig 
en mannelijk verzet van Amsterdam tegen een on
voldoenden waterweg naar den Rijn verdient waar-
deering, terwijl over het algemeen de genomen lie-
siissing betreurd wordt. 

Amsterdam. Iu het Paleis voor Volksvlijt is 
men reeds druk bezig met het iu-onle-hieiigeii van 
de tentoonstelling van hulpmiddelen vooi- den boek
handel. 

Met bet opstellen der belangrijke inzendingen is 
reeds een aanvang gemaakt. Tu l beoonlcelnars zijn 
benoemd de boeren: P . C h . S m i t , A . Caramelli , 
C. L . van Kesteren, II. A . M . Rnelants, D. Noot
hoven van Goor, .1. II. Hulter, Martiitus Nij holl , 
Dr. G . F . Westerman en Martin Kal If. De heer 
A C. Kriiseman , insgelijks benoemd, kon de ojklracht 
wegens een buitenhndscha reis niet aanvaarden. 

De beooideeliiig zal plaals hebben op 15 Augustus. 
De tentoonstelling wordt den volgenden dag des 
middags te balfdrie geopend en van 17—31 Augustus 
voor bet publiek toegankelijk gesteld. 

De catalogus belooft een waar meesterstuk: te wor
den. Twaalf drukkers, zes binders eu de voornaamste 
papierhandelaars werken samen om een uitstekend 
geheid te leveren. 

— E r best'mt kans, dat ann het voornemen, 
waaromtrent reeds langen tijd weid onderhandeld, 
gevolg gegeven z i l worden, n. l . om het Oost- en 
Westeinde, gelegen langs den tuin vau het Palcis 
voor Volksvlijt, te bebouwen. Deze bebouwing zal , 
indien de daartoe ontworpen plans tot uitvoering 
komen, geschieden under leiding van den architect 
Van Gendt iu den stijl vau het juileis, Aau de 
straatzijde zullen deze vleugels alsdan woonhuizen 
bevatten, terwijl zij aan de zijde van den tuin van 
het paleis een zuilengang zullen vormen met winkels 
en ververschiiigslokalen, waarin men beschut legen 
weer en wind de muziek zal kunnen genieten. Het 
verblijf in den tuin van het paleis zal daardoor zeker 
eene groote aantrekkelijkheid bekomen. 

Het Handelsblad deelt omtrent deu afstand van 
terreinen van den tuin alsnog mede: 

l o . dut die verkoop moet worden bekrachtigd in 
eene algemeene vergadering van aandeelhouders \ 
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2o. dat de plannen, dooi den architect-ingenieur 
Van Gendt vervaardigd, aan de bebouwing een monu-
mentaal karakter verzekeren, in den stijl van de 
trotsche schepping van Oudshouni; 

Mn. dm di' ophtengst dor gronden, als de verkoop 
door de aandeelhouders wonll goedgekeurd, het on
bezwaard en ou bemoei lijk i voortbestaan [van de steeds 
beter vruchten dingende exploitatie van het Paleis 
voor Volksvlijt verzekert. 

Utrecht. Indertijd is melding gemaakt van een 
request van een aantal steenfabiikanten in de pro
vincie Utrecht over deu invoer van Duitsche item, 
/ouwel vooi- metsel- als voor straatwerken, en aan
dringende op het herstel der vroegere bepaling in de 
Algemeene Voorwaarden van 's Rijks Waterstaat, 
«dat de steen, voor Rijkswerken te gebruiken, moet 
zijn van Nederlandse hen oorsprang." 

Op dit adres is thans het volgend antwoord ont
vangen : 

9Aan de Adressanten! 
De Minister vau Waterstaat enz. 
Beschikkende op het verzoek vnn Bastert Sc Co. 

c. s., steenfabiikanten in de provincie Utrecht, dal 
in de Algemeene Voorwaanleu voor de uitvoering 
en het onderhoud van "s Rijks werken de be|«liny 
worde opgenomen, dat VOOT die werken steen van 
Nederlandse hen oorsprong moet worden gebruikt; 

Gezien het rapport van den hoofdiiisjiecteur van 
den Waterstaat, d.d. 17 Juni, no. 611; 

Geef! :uin adressanten te kennen, dat de Duitsche 
steen voor bestratingen niet geschikt gebleken zijnde , 
bet gebruik daarvan voor dut doel niet meer zal 
worden toegelaten ; dat hieruit evenwel geene aan
leiding kan worden genomen, om gebakken steenen 
van vreemden oorsprong bij de Rijswerken onvoor
waardelijk te verbieden. 

's-Gravenhage, 13 Juli 1881 . 
(get.) Q , J . G . K I . K I U K . " 

Leiden. Door deu Gemeenteraad zi jn, met voor
bijgang van dc door het Dagelijksch Bestuur aan
geboden dubbeltallen, als deskundigen benoemd de 
heeren J . M . C. Simon Thomas, gasfabriek-directeur 
te Amsterdam en A . J . van Kindhoven, controleur 
der llaarlemsche gasfabriek , teneinde in ovei leg 
met den dii-eeteur alhier, hun advies uit le brengen 
over de voorstellen omtrent uilbreiding en verbetering 
der stedelijke gasfabriek. De voorgedragen dubbel
tallen zijn in het voorgaande nommer genoemd. 

- De Commissie tot oprichting van het monu
ment van Leiden's Ontzet heeft den Raad kennis 
gegeven, dut de vervaardiging vau dit gedenkteeken 
thans zoover is gevorderd, dat het binnen twee maan
den geheel gereed zal zijn en dit geschenk der bur
gerij alsdan kan wonlen aangeboden. De Commissie 
verzoekt daarom den Raad, een plaats te willen 
aanwijzen, waar het monument kan worden opgericht. 

Advertentiën. 

Bouwkundig Opzichter. 
Bij de Gemeentewei ken le Arnhem wordt G E 

V R A A G D een BOUWKUNDIG OPZICHTER, 
jaarwedde ƒ850 . Zij die bij practische kennis, 
ervaren zijn in het Teekenen. zullen het meest 
in aanmerking komen. 

Brieven franco, onder ovei legging van bewijsstuk
ken, aan deu Burgemeester vóór 1"i Aug . 1881. 

11.11. liiKPiiifiirs en Architecten. 
E E N J O N t i M K N S C H , 18 jarigen leeftijd, ProL 

Gndsd., zoekt plaatsing hij een Ingenieur of Ar
chitect, om hij het vak, zoowel theoretisch als prac-
tisch te worden opgeleid. Hij is mei bouwkundig 
teekenen bekend en kan de bosie getuigschriften 
produceren. 

Reflecterenden gelieven zich met franco brieven 
te adresseren, onder letters I A , aan liet Postkan
toor te Lemmer. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Arcbitekl I. G O S S C H A L K zul , namens het 

Nederi. Israel. Armbestuur, den Oden Aug . a. s. 
des middags ten 12 ure, ten kantore vun het Ne
deri, I s raë l . Armbestuur, Nieuwe Keizersgracht H O ] 
le Amsterdam, vacecren tot hel ontvangen van 
iiischrijviiigsbilleüen, inhoudende aanbiedingen voor 
hel Imuwen van een Gasthuis op een terrein aan 
de Nieuwe Keizersgracht bij de Muidergracht aldaar. 

Het Bestek met 4 teekeningen is ad f 5 verkrijg
baar bij de Jtoekdrukkers de l l l l . G E l l H s . DINGER, 
Waiinocsstmal 174 , te Amsterdam. 

De aanwijzing in loco zal geschieden op Vrijdag 
den 5den Augustus , des voormiddags ten 10 ure. 

Teekenbehoeften voor DUUWRUIIUIDcll 

Th. J. DOBBE. te Utrecht, 
V o o r s t r a a t 502 en 503. 

In lint Magazijn is s tmls vuurnieuw: eene ruime 
keuze van wit en getint Teekenpapier in rol
len en vellen uit de bette Fabrieken. Détailpa
pier iu diverse kwaliteiten. Uitmuntend Calqueer
papier en Calqueerlinnen, .lit laatste is eene 
kwaliteit uitsluitend voor mij gefabriceerd en daar
voor met mijne Firma gewaarmerkt 

Papier au Millimetre eu alle andere Tee-
ken- en Bureaubehoeften voor Iiijreiiii'iirs, 
A r c h i t e c t e n en A a n n e m e r * . 

Munsters worden op aanvrage gratis toegezonden. 
lle verschillende 'IVekrn|iu|ueien van de l-ïrinu 

CARL SCHLEICHER & SCHüLL te Duren, 
waarvan steeds monsters in onderscheidene Tijdschrif
ten voorkomen, zijn bij mij te verkrijgen voor de 
daarop aangegeven prijzen, zonder eenige ver
hooging. 
jmy Papier Diaphane voor het maken van 

Calques voor Photolithographiën. 

AANBESTEDING. 
De Ingenieur W I E G E L zal namens de Directie 

der Maatschappij tot diooginuking van het Zuidelijke 
deel dei' LegimiTpInssen op Vrijdag "» Augustus 
1881, des middags ten 12 uur, inliet Koflijhuis vun 
den Hi-er BEUHER te UITHOORN 

Publiek Aanbesteden 
a. Het graven van circa 1000 Metera 

tocht in den Noorder Legmeer-Pol-
der met het maken van een houten 
brug daarover. 

b. Het verrigten van eenig haggerwerk 
in de Sloot van de Jan Floegensluis 
in den Uithoornschen Polder. 

Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag .1 
Augustus 1881 , voormiddag 10 uur. 

Uesiekkeu zijn van uf heden ad / 0.98 i>er Exem
plaar eu inlichtingen le bekomen op het bureau 
van genoemden Ingenieur, Ka l verst raat K i l te d m -
sterdam. 

A A N B E S T E D I N G 
te HOOGWOUD. 

B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S zijn voor-
iieuiens aan te besteden: 

Het Bouwen van eene School en On
derwijzerswoning in de Weere. En 

Het Verbouwen van de Scholen te 
Hoogwoud en Aardswoud, in 3 per
ceelen. 

Aanwijzing zal geschieden op Zutiinlug l.'ï A u 
gustus, ten negen uur, beginnende te Hoogwoud. 

De bestelling zal plaats hebben op Dingsdag 
16 Augustus 1881, des namiddags ton 12 uur , 
teu Raadhuize, waar bestekken en teekeningen ver
krijgbaar z i jn , tegen betaling van ƒ 1 . 0 0 per stel. 

Inlichtingen bij de Architecten V O N K en H O L -
W E R D A te Winkel. 

Hoogwoud, den 2(i Julij 1881. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

A L B R E O H T . 
De Secretaris. 

W . V E T T E R . 

Openbare Aanbesteding*. 
De Architecten V A N G E N D T & N I E R A A D , zullen 

op Maandag 8 Augustus 1 8 8 1 , des voormiddags 
ten elf ure, op de liovenzaal van C A K K S I I S S K , in 
de Roggestraat te Arnhem, namens hunnen princi-

' het 

oiMiilMuir aaiibfstfthii: 
Het Bouwen van twee Woonhuizen aan 

den Plattenburger weg te Arnhem. 
Het Restek is van af Woensdag 3 Augustus ver

krijgbaar, tegen betaling van 30 Cents, ter druk
kerij van den Heer J . J. C O E R S te Arnhem , terwijl 
van af dien datum de teekeningen ter visie liggen 
in het lokaal der aanbesteding. 

Aanwijzing in loco op Zaterdag (! Augustus, des 
voormiddag ten 9 ure. 

Inlichtingen worden verstrekt door voornoemde 
Architecten te Arnhem. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
( V o o r r e k e n i n g v a n Ü Y I I S t a a l . ) 

Op Dingsdag den 9*" Augustus 1881, des namid
dags ten 2 ure, ann bet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij 
de Moreelse Laan le Utrecht, van: 

Bestek O. 
Het leveren en inkeepen van Eiken

houten Dwarsliggers. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol

gens art. 13 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 2 8 ' t f » Julij 1881 ter 

lezing aan het Cent mal bureau bij de Moreelse Laan 
en uuu het bureau van den Heer Sectie-Ingenieur 
C. W . P . H I E L I N G te Middelburg, en is op franco 
aanvraag aan genoemd Centraalbureau (aid. Weg 
en Werken) te liekonieii tegen betaling van ƒ 0 , 9 5 . 

Inlichtingen wonlen gegeven op liet Centraalbureau 
(afdeeling Weg en Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Utrecht , den 2 7 l " p Julij 1881. 

Openbare Aanbesteding. 
H E T B E S T U U R van de Maatschappij t„t E ip lo l -

tatii' van hel Nederi Isch P ptieuin is voornemens 
o|. Maandag 1 Augustus u. ... des voormiddags le 
I - "iu- precies, in het Lokaal K E N S Q R Z I N I U I R I U , Spui 
te Amsterdam , aan te L'steden: 

Het maken eener houten fundering 
op een terrein in de Amstelstraat 
aldaar. 

licstck en Teekeningen ziju tegen betaling van 
ƒ ! , — verkrijgbaar hij den Architect T . S A N D E R S , 
Spuistraat 34 . 

Het Gemeentebestuur van ZUTPHEN vraagt 
Prijsopgave voor de levering, binnen vier 

weken, fruuko op den Wal, van: 

140 M. , wijd <uo M. 
210 ,. ,. 0.25 „ 
60 0.20 „ b e s t e 
E n e e l s c h e , van ijzeraard of 
vuurklei, hard gebakken, dub
bel verglaasde BI00LBU1ZEN. 

Inschiïjvingbilletten met monster, franko inzen
den aau het Bureau van den Gemeente -arch itekt 
F . H . V A N E T T E G E R , vóór Dinsdag 2 Augustus 

k. , 's namiddags 1 ure. 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M a T E U F t P A I V I . 

Verwarming en Ventilatie 
G E N E S T E H E R S C H E R & C . 

I' I H 1,1 M , 
INGENIEURS EN CONSTRUCTEURS VAN CAL0RIFÈRES. 

l e v e r e n r o m p l r t r i n r i c h t i n g e n voor v e r 
w a r m i n g eu , i ' i i l i l a t i l - van o p e n b a r e eu 
p a r t i r u l l e r e v M e b o u v t e n als H e r k e n , N i - h o -
l e n . l l o H p l l a l e n . S c h o u w b u r g e n . H o c l c -
l e l l e n . K o f H e h u l x e n . W o o n h u i z e n en/, en/. 

Generaal-Agenten voor Nederland C H A R L E S 
R E M Y E N D I E N K A M ' , Roompjes f i t , Rotterdam. 

Nieuwe Prijscourant met opgaaf der reeds hier te 
lande gemaakte toepassingen wonlt op franco aan
vrage gratis verzonden. 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
A V E N U E R O O I E R 2 8 . 

L U I K . 
Eigenaar, en exploitanten van U A K D S T E E N - en 

van K K I J E N C l i l l E V E N . 

I PARKETVLOEREN, 
S V I L L E R 0 V «, BOCH. METTLACH 
3 BOCH Hm es. MAUBEUGE 
g MINT0N. H0LLINS 8. C".. STOKE 
^ bij .Ie Vertegenwoordigen en Depothouders: 
V D E L I H T & C , Haringvliet 7, liotterdam. 

lOliNROER. le Arnhem. 
Z i l v e r e n M e d a i l l e v o n r W a t e r -

p u N - l i i n t r u i n c n t e i i . 
I • .«!>. II.».*£..(,- o i i d c r N c l i e i d l n i c v o o r W a 

t e r p a » - e n H o e k u i e e t - l n a l r u i n e n l 
Voorts: IIAIHI- en T I I E H M O M E T K I I S , alle soorten 

van K I J K E R S , UUIEFI1AI .ANSEN , enz. enz. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Kinenaars van Zuilen- rn '1'alHbazall-anieveii 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
S t r a a t k e i j e n , P o r t l a n d - C e m e n t , 

KALK, BK01SSTKKS, VOORVASTE STBKSRX, EN/.-
Xiemeehaeen .V.zi;'r/e 5 5 , H o l t e r d n i n . 

S C H C M J I C Ö V T K Ê N V 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
'•I iwkenrig bewerkt, worden ten sp,»slig. |e ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M I M I I ' I h u i v i M i r b a i i i l c i i . p r i j s o p g a v e n en 

s c h e t s t e e k e n i n g e n « „ i d e n iumn-ige d i m t 
toegezonden. , , ej i ; 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

Hl V A \ 
F A B R I E K 

TF. 

A M S T E R D A M 
Heilweg JX". ii. 

i n n 
l i ' ' ' 

Xaluiirl. Asphalt van: 

V A L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D 

Gefotiipriinefrile Aspliallwegen en dilo Dorsen vloeren. 
Verken in Asphall-.Masiirk voor Trotloirs. Skaliiiir-llinks. Moulvloeren. Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen. Winkel- en Maïazijnvloeren. Gtagea, Veranda's, Brag- en 

Dakbedekkingen, Helon-I'iindeeiiimeii, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Voililvveraiil, Ondot^rioitbaar, (iVraaswcmiil. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen ..uitrent bet leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich le :ul,w« , , , 
aan het Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , Amsterdam, of' hij den Heer II. fi. KNOOI 'S <J<to lleek-
sti-.iat E . 0 2 , te Arnhem. j,L. XHrecteur, W. PATON WALSH 

Specialiteit 
VAN 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

«oor Ingenieurs , Arch i t ec ten , Landme te r s , 
Teekenaars , enz, 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
4 Vl«£< »liM M ' I I 1 >f3|>Ol 

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 Ui liotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschil lende soorten van gotolkon]*' 
T E G E L S eu T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
Sarrcguemines). 

Mozaik Tegels voor \ loeren 
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 H A N D A ' S , enz., alsmede B E K L E E D I N G 
vsn 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 t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v a n Maw & ('". 
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 

o- , j - . o o n , 
F i r m a A N T . DK W I L D , 

Scheepmakersharen . V u . 02 en Jufferstraat N". 56 . 

ROTTERDAM. 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
F A B R I K A A T 

mi. a i i . , uur. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

T, OE ERVEN H. TRIP. ROTTE. 

G E N T (België) . 
Lenige Fabriek van het Vasteland , waar alle soor
ten CEMENTTEOELS vervaardigd worden 

3IOXSTKKS en MONSTK«KAARTEN zijn un 
franco aanvrage Ie bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
lie torzendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A, R, E R E E M , 
Architect te Arnhem. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- cn Zinkwerken, Rotter

d a m , Goudschs Singel lts. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie van de zoo gunstig lakende 

POltTL AN D-CEMEN T, 
uit de fabriek van de Heeren J O S S O N & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

U i l U L L U L l l l l Ü l l lnUIIl l l l j VUIIJ , 
VOOT licht en zwaar loOfMOd werk , alsook vuur het 
sineeren van Stoomevlinders bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
uf iu bussen verkrijgbaar bij 

landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amaterdam. 

Gedrukt bij G . W . vuu der Wiel & Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N'. 32. Zaterdag 6 Augustus 1881. 

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. 

lli't ahmneiiieiil Ueilnagt vtrnr eet biiuii'iilainl / I . f i5 per I manuden of 
wel bij voornitbetaling SM futttsn ]*-r jaar. Af/ouJurlyke BOBUnars bij vuur-
llltl.r-1rli.ii_' 16 CCUt. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Ailverti'iitien vau 1 -6 Ngell f Ir—, daarboven 20 cent vuur slkes regel 

|il;iut-,-iiifiiii' PII IU sant voor eeu bt-wijauouiiner. Ailverttutieit Vour liet liui-
U'UIHUII J.'I cent jiur regel. 

V E R E E N 1 O T N 0 I A R C Ü I T E C T U R A K l ' A M I C I T I A " . 

Een vijftiental leden der Vereeniging Architectura 
et Arnicitia le Ainsleiilam deed II. Zondag eeu uit-
stauje naar Alkmaar , ter be/iebliging van de merk
waardige IjKiiwvverken aldaar. Hes muigens te 8 
uren per hntenfifciHmWt ve r ln ikk« i , kwam men, na 
een genoeglijke vaart langs de Zaan en bel A l k -
maarderrneer, te ongeveer II men to Alkmaar aan. 

Kerst wer.1 een btvm-k gebracht aau de ïAlemaria 
V i i t r i x " , in IK7-* Opgericht ter be. iiiiiering aan den 
driebtiiidjurigen gedenkdag van Alkuiaai 's overwinning 
up de Spanjaarden: een gevleugelde vruiivventiguur 
op een voetstuk van roode mndsteen, dour een zeer 
smakeloos bek uingeveu. 

Vervolgens bogal men ziek naar nLuttik-Oudnrp", 
waar de schilderachtige oud-Hollandsche gevels met 
hun lypisehe luifels algemeene bewondering wekten. 
Huk het Waaggebouw, met zijn slanke, aan den 
Oudekerkstoren te Amsterdam herinnerde spits, werd 
met rooi belangstelling bezichtigd. 

De It. K . St. -Lauii ' iiiiuskerk wenl daarna in oogen-
achouw genomen. Het uitwendige kou de goedkeu
ring vnn de meest en niet wegdragen, en vimi-al de 
torenspits met hare vier kleine tioekapitejea was een 
voorwerp van levendige rriliek. liet inwendige viel 
echter bijzonder mede, en het achoone effect van 
den koe[iel boven bet kruis met ziju schilderwerk 
werd zeer gewiiaiileerd, al betreurde men bet, dat 
niet aau de uitvoering wal meer zi.rg was besteed. 

Door de welwillendheid vau het lieineeiitehesttiiir 
stond het Raadhuis en het Museum den leden ter 
bezichtiging open. Zij wenlen aan den ingangdoor 
den gemeeiite-aicbitect, den heer Ducitiix, gecompli-
inenteenl, en daarna met veel bereidvaardigheid door 
genoemden heer in bet gebouw mui Ige leid. De ge
ve l , uit bet begin van de zestiende eeuw, door de 
bekende schilderij van C. Springer zou fraai weer* 
gegeven, wordt thans geheel gerestaureerd, of liever 
vernieuwd, wauiduor zijn schilderachtig aanzien veel 
verminderd is. De gerechtszaal, die nog vau het 
in de zeventiende eeuw vervaardigd ameublement het 
een en ander heeft overgehouden, werd met lielang-
stelling beschouwd. (Jok de blauwe kamer met haar 
fraaie schouw en rijk gebeeldhouwde eikenhouten 
kasten trok mar dc aandacht. 

De Museumzaal is in een soort van ueo-grcestijl 
opgetrokken, en bevat, behalve vele keuriggarang-
sehikte oudheden, ook goede oude schilderijen, waar-
onder zeer schoone van De lirebber en Van Kverdin-
gen; eene moderne schilderij, de belegering van Alk
maar voorstellende, zeer gebrekkig ge teekend en 
va Isch vau kleur, maakt tusschen die fraaie doeken 
een zonderling ellect. 

Nadat den bee'1 Ducroix bij monde van den voor
zitter de hartelijke dank der leden voor zijn ge
leide was overgebracht, wandelde men naar de (iroote-
uf St.-Laurunthiskerk, een schoon voorbeeld vau 
laat-golliiek. De kerk is van een houten gewelf 
voorzien, dat ten deele met kleumi beschilderd i s ; 
de schildering in de koornis stelt het jongste gericht 
voor. De consistoriekamer, ook van een bouten ge 
welt' en vaneen gotlüachen schoorsteen voorzien, werd 
met belangstelling bezien, evenals een orgel uit het 
begin der zestiende eeuw. 

Nu een déjeuner in de »Toelast ' ' , werd een rij
toer gemaakt over Heiloii, Kgmond-Minnen, Kginond-
op-den-Hoef, Eginond-aan-Zee en Bergen, die bij
zonder gezellig en aangenaam was. Te lleiloo werd 
een bedevaart naar den Willehrordspul gedaan, eu 
te Eginond-iiuii-Zee wandelde men langs het strand 
om de bruisende Noordzee te aanschouwen. De 
interessante mine van de kerk te Bergen weid be
zocht, toen meu dal dorp passeeitle. 

Des avonds te acht uren vertrok men weder u i l 
A lkmaar , en na een tocht vol wedeiwaui-dighedeti, 
kwam men in de beste stemming na middernacht 
te Amsterdam terug. 

l iet uitstapje naar Alkmaar was slechts een proef, 
maar een welgeslaagde, en het voornemen bestaat, 
dat Architectura telken jare één of meer van deze 
tochtjes, die zoo uutlig en aangenaam tevens zi jn, 
zal organiseei-eu. 

N O G K K N S D E W K S T I N G I I O U S E - K E M . 
aSirel houd op te overwinnen en ik huud op te 

schrijven," zeide IViileati tot deu zonnekoning. Als 
ik een lloileuu was, zou ik hetzelfde zeggen tol de 
Westinghouse-Maatschappij. Maar gelukkig heefl zij 
geen Itoileau noodig. Zij gelijkt meer op Julius 
Cesai dan op Lodewijk XIV. Zij schrijft zelve hare 
veroveringen. Wel-is-waar kan zij niet uitroepen: 
vlk kwam, zag en overwon," maar lang/.ume was
dom is de voorwaarde van duurzaamheid. En de 
misslagen barer bestrijders werken haar nog in de 
hand. Zoo hebben sommigen hunner onlangs een 
vergadering gehouden OU te beslissen, welke ren 
de beste is , maar zij zorgden, dat slechts voorslumlers 
vaa den Smith-reui bijeenkwamen Zij meenen niet: 
du choc des opinions jaillit la tumiére, maar, 
gelijk mevrouw d'Haussoiiville: du choc des opi
nions jaillit ia poussière. N u , er is dan ook op 
hun bijeenkomst geen verduisterend stof opgerezen. 

Allen zagen helder iu , dat de Smith-rera de voorkeur 
verdient, Ongelukkig drong die overtuiging niet 
door huiten hun kring. Volgens de ondeugende A u -
gineering van u Mei j . l . voetden zij behoefte, elkan
der wederkeerig te sterken in hun zienswijze. Toch 
hadden enkelen den moed een luns te breken voor 
de uitvinding van Smith. Duuroiider behoort de 
heer Tilp, die iu verscheidene couranten artikelen 
over luiiieeiigescbakelde remmen ojieiibiuir heeft ge* 
maakt. De West ing house-Maatschappij heelt deu 
hiuir toegeworpen handschoen weder opgenomen; / i j 
heeft hem Iteaiilvvoord iu het geschrift: Ucber con-
tinuirliche Drentsen, Kugeii Seeligniaiui, Wien 
1881. Tilp is meer pleitbezorger dan dienaar van 
het algemeen belang; hij meet de gebreken van 
deu Wcsiiuglioiise-reui breed uit en bedekt die van 
den Smith-rem, gelijk Sein en Japhet dc stuitende 
naaktheid van hun beschonken vader Noacb, wat 
zeer vaderlievend mocht besten, maar niet wegnam 
dal Noacb te verourdeelen was, 

l'our saruir guelque chose il fuut l'avoir appris. 
zeggen de Fraiischen. Maar Tilp is van een andera 
uieeiiiiig. l l i j breekt den -ut over zelfwerkende 
remmen zonder ooit daarmede le hebben omgegaan, 
llij meent, dal zelfwerking slechts een voordeel i s , 
als de trein gescheiden w o n l l , alseen wagen losraakt. 
l'our disputer ensemble il faut être du mime avis. 
Als men niet toegeeft, dat zelfwerking de eei-ste 
voorwaarde van eeu goeden rem is , blijft elke [wging 
tot wederlegging nutteloos. Het Bureau van Handel 
iu liroot-Hiitaiinie en Ierland stelt die voorwaarde 
op deu voorgrond en geeft daarvoor onomstootelijke 
redenen, vroeger reeds iu dit weekblad vermeld. 
Na drie jaren , rijk aan ervaring, hield het nog stivn-
ger aan zijn eisch va-st. Het is dus een tot onvrucht
baarheid veroordeelde poging dei Eiigelschen , niet-
zelfwerkende remmen aan te bevelen, en buiten 
iwijtel, dat iu de naaste toekomst in Engeland slechts 
automatische remmen zullen worden gebruikt. 

De Fransehe spuurvvegauibteiiaren hebben zich niet 
zoo beslist uitgelaten , maar de inautschappijen hebben 
het, u i l eigen beweging, raadzaam geacht den auto-
niaiischeii rem in te voeren. De Soorderbaan heeft 
wel-is-waar gewone luchtledige remmen, maar hate 
technici hebben getracht hem in een zell'werkenden 
te doen verkeeren door toevoeging van een elecirische 
leiding. Dit is echter steeds gebleken onvolkomen en 
oiibet rouw haar te zijn. De Westbaun heeft voor het 
grootste ded van haar wagenpark den automatisch en 
Wesliiighuuse-i-em iu gebruik. Ook de Parijs-Lyon-
Middellundsche Zee heeft dien aangenomen. Hut-
zellile is het geval bij de Belgische slaatsliuncu. Iu 
hel overige Europa ueeml men nog meer of min 
proeven Iu Amerika l>ezigt men meestal Wesling-
hoiise-reiiiuieu en verandert meer en meer zijn niet* 
zelfw eikei ide in zelfwerkende. 

Onder de leden der vermelde bijeenkomst behoorde 
de beer Webb, bekend door zijn kettingrem, die 
nu als een reusachtige misslag erkend wuiilt wegens 
zijn gemis van zelfwerking. 

De uitslekendsle tiritsche s|ioorwegbesluurders, die 
zich krachtig verklaard hadden voor Westinghouse's 
autoinalisclien rem met saaiuge|iersie lucht (Harrison 
van den Nord-Eastern , Knight eu Stroudley van den 

London-llrit/htun and South-C.nast, Uronilev van 
den tl real-Eastern, Drummond van den North-
British, Sniellie van den tilasgow, enz had meu 
niet uitgenoodigd tot deelneming aan die vergadering. 

*»p dit oogenblik is de verhouding tusschen de 
ret_Vïne:i van Smith eu Westinghouse als volgt: 

Locomotieven Wagens 
Smith IH'. 1 5441). 
Westinghouse 6000 30000. 

He iiiel-auioniatische rem is zelfs gevaaihjk. 
De heer l 'elpai'e. administrateur cn chef van 

de Helgiscne staatsbanen, verklaart, dat het heter is 
iu hei geheel geeu aaneengeschakelde rem uien le 
hehheu dan niet-zelf werkende. «Hel vraagstuk" , zegt 
luj , ischijut mij nu volkomen helder toe en ik twijfel 
ei' niet aan, dat de toekomst bevestigen zal , wat 
de tegenwoordige tijd reeds geleerd heefl omtrent 
de voort i Hiel ijk he id van Wesliugliouse's auioiuati-
scheii rem " 

Wat vooral pleit voor den hoogdruk-rem, i s , dat 
/ijn kracht uiet vermindert, al zijn ook deremklos-
sen vóór het ougeulilik der remming ver van het rad 
verwijderd, b. v. drie vierden van een ouden duim. 

De vacuiim-rem is op zijn minst even saamgesteld 
als de rem van lioo^e drukking, en daarbij veel 
grooter en /.waarder (ongeveer '2J maal zoo zwaar, 
volgens proeven van de Paris-Lyon-Mêditerranet; 
vooi' locomotief, lender en '20 wagens: ÜÜHtSr» K i l . 
tegenover 13741 KO.) 

Eu nu de tuchteloosheid : 
Volgens tie laalste half juni lijksche berichten van 

den Hoard of Trade heefl de Weslinghoiise-rem 
slechts 14 malen dienst geweigerd en de Stuit li -
rem l i l . 

Wat den lijd belieft die (geivkend van lift oogen
blik , waarop de rem-hefboom in In-weging gebracht 
werd) noodig was om trapsgewijs de remmen aan 
Ie klemmen. heefl men uil proeven bevonden: 

Automatische Westinghouse. Smith of Hardy. 

1 ie proef 
werd geiio-

nomen iu 
den 

Machine met 13 wagens. Machine niet 13 wagens. 

1 ie proef 
werd geiio-

nomen iu 
den 

Hegin der 
beweging 
der rem* 
klossen. 

Item half 
aan

geklemd. 

Hem drie
kwart aan* 

geklemd. 

Hem geheel 
aan

geklemd. 

Begin dei-
beweging 
der reui-

k lossen. 

Hem hall 
aan

geklemd. 

Rem drie
kwart aan* 

geklemd. 

Rem geheel 
aan

gek Ie u nl. 

Iu wagen. 
7n J. 

U n i 

J seconde. £ seconde. 

i . i j . 

1 f ' 

\ seconde, 
2 » 
3 | • 

1 i seconde. 
al . 
35 

1, 
' seconde. 3 seconde. 

i j . | 7 j . 

7 seconde. 13 seconde. 
14 • 
14 i 

'2In wagen, 

llij een trein vau 21 wage 

3 seconde. J 4 J secünde.J ;"i seconde. 

IS. 

•YJ seconde. 

Hij 

5 j seconde. 

een trein van 21 wagens. 

17 seeniide.J30 seconde.j l 

Machine en tender. l l i seconde. Machi en lender. •conde. 

Ook de heer llardv heeft nog eens als advocaat 
vuur den vacuiim-rem willen optreden, maar daalt 
al tot kinderachtigheden. Zoo verwijt hij o. a. aau 
den Westiughoiise-i'eiii, dut het glas van een mano
meter in een bagage-wage !) gebroken is. 

l l i j ontkent, dat de Parijs-Lyun-Middellatiilsche 
Zee-baan den automatischen Westiughotise-rem heefl 
ingevoerd l l i j bedriegt zich zelven of den lezer. Zij 
wilde een autoinatischen en een niet-automatischeu 
in één toestel vereenigd hebben, maar «V machi
nisten , die sin ts negen maanden met haar treinen 
rijden, doen steeds de automatische remmen wer
ken, nimmer de uiet-automatische. 

Het getal voorstanders van Westinghouse's zelf-
werkenden rem neemt steeds toe. Wij noemen nog 
slechts iu Engeland: 

Brittain van de GaledonhvBjn, 
Adams ii u London and Soiith-Western, 
Dean » u Great-Western, 
Wright o i> Lancashire-Vorkshire. 
3 Augustus, 1881. X . 

N A T I O N A L E T E N TOONSTELLING 
TOOK 

D E C O R A T I E V E S C H I L D E R K U N S T 
T E A R N H E M . 

De Jury , door den Minister van Waterstaat be
noemd, bestaande uit de heeren Le t'ointe , Al l en -
ra th , Van der Iturg, Mevei ïngh, Springer eu 
Stortenlvker, heeft de navolgende liekioiiingeu toe
gekend , als: 

Met de zilveren medaille. 
Groep I , letter a. No. 5U H . O. B. Rief te N i j 

megen, no. ti(> Ch . Roskam le Amaterdam, no. 72 
Thooft te Delft. 

Groep I , letter i l . No. 24 I». A . de Graaf.' te 
Arnhem. 

Met de bronzen medaille. 
'hoep l , letter a. No. 22 P. J. A . Gabriel te 

Nieuwer-Ainstel, uo, 30 J . Hendriks en Zoon te 
Arnhem, no. 39 G. l i . van der Linde te Zwolle, 
no. Gt! II. van Steel te 's-llage. 

Gi-oep I, letter c. No. I Ambachtsschool te A r n 
hem, no. 28 J . D. Huibers te Zwolle. 

Groep 1, letter d. No. 41 .1. M . Lion te 's-Hage, 

Door hel Departement van Wulei-staat. Handel en Nijverheid is in de Stu-dscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het 
S|«oorwegen uver de maand Apr i l 1881. 

op de 

BENAMING 
DEK 

SIMM iKWKliUNDKKN KMI Nl iKN, 

Maatschappij tot Ki|»luitntir 
rftnstrifr?ni " ni~ . . . . 

Illjli-Jni' 'fAt . IL. -L-LI. -Nedtat&saselM 
ïl-||Uj>|llj. . 

Spoorweg l*iJeu--Wocrdeu . , . 

Ilolliuidnt'lit' IJ/ereu-Sptiom egma.it' 

•aaappiji 
*i. lijneu liewesteu Amsterdam . , 
i hjin-ii beooaleu Amsterdam . . 
Nederlaudube l'eiitnud-S|»ooriAeg-

maatschappij 

Nourdlirabaut*cb—HuiUi-be Spoor
wegmaatschappij 

Gruinl i i nir.tl Beige 

Khi'iuisclie Spourweguuiierueiiiiag: 
a. Nijiuegeii—Kleef 
i. Zevenuar- Kleef 

S|H>orwegouderuemiug Meebeleu -
I I llllM/r- || 

Hl-l/IJlT- bagage 

Toss, 
(1Ü0U 

kilogr. 

n.7:J7 

a,4»i 

M7 
17 

lle>tel-

(1000 
LiloLir. 

IJl eu 
vraclit-

gucilereu 

Tout. 
• IOLHI 
kilogr. 

74.:t5Ü 

l ftls%\ 

I MO 
4.1'JU 

O M T V A M Q S T B S , 

Ite \i. ige r». 

22a.SU7.72 

IÏ,V26.:JSS 

818,178.7* 
üi;,7uy.;i2 

JB8.U 

181,588.10 

S.UH8. -
2, l f i7 . -

Kagage. liestel-
gut-vliTeU. 

5,2I2.U1^ 

LOS f,J 

2 788J7* 

ir.2.yi 

2,063.77 

IJl- eu 
vraebt-

•osasri i 

I7u,w:uu 

2,027 yi 

47JJ00.M 
21.7fi2.4ft5 

ö,4uy.y5 lj,;:i2.yy Ll,04:l.fiB 

37l,U»C.J4a 

8 JUM. 
2.725.-

u,y&u.77 

Levjude 
diereu eu 
rijluigeu. 

V 4U6. Ba 

ui 

:.,:ti;:i,s; 
4,212.01', 

6,847.1 

Diverse 
Dat-

vaugsteu, 

2.201.1.,',:, 
:i.r)3s.yj 

1,270.06 

SJMHkOO* 

Totale outiaugst (l>. 

Vuu af 
1 Jauuari 

i ss l . 

I,a27,21y.a* 

88,980*71 

«14,805.42-
881.138.1S1 

w;,24:i.4i 

1,009,888.10 

88,040. 
16,540.— 

I Jauuari 
188U. 

LJS94,IW.1T 
34,645.41 

948,070.00 
OTOJNOJBSS 

128,338.58 

2,4115,325.085 

22,31KI.--
81̂60.— 

I lot\:tli*;of per .la^' 
eu per kilometer. 

1 Januari 
1881. 

1M 

42. uy 
18.70 

S.82 

88.01' 

7 80 
3. SU 

1 Jauuari 
1880. 

n at 
1M 

42.y.3i 
13.43-

11.40 
2'J 3fi 

6.1*2 
8JS0 

TOTALt omaSOSTK!, over April 1881 (I): Maatschappij tot Exploitatie vau StaaUspoorw.-geu ƒ812.792.795 (te*»il 7'74VT 

etlcrliui.U-lie t,'eiitraal-Sp.iur*fj(inarit«-hap|iij ƒ 76,311 S'J (tcgeu ƒ 07JM0.09 ƒ414.403.88 5 (tcgeu /899,098^00* iu 1880); Spoo.'VVSi l*ideu Woerdeu </"y,553.96i tegeu / 8,262.06 m 1880); llu 
/ 271.52U.07 (tegeu ƒ253,471.68 iu 18801] i. lyueu beuostcu Aui'tcrduui f97,421.78(tegeu I 89.l3fl.4V>' iu I880i; Nei 
in iBMji. Noorilbnibsulstrb -Duitsche Siworwegmaatsebaii|>ii ƒ24,5811.16 ,tcgeu /32>r.l.::s m 18MU,, lirmni Leuti 
wcgoLderuemiug: a. Numegcu - Kleef / Ö.514 (tegen ƒ6,305 iu 1880; 6. Zeveuaar Kleef ƒ 5.029 (tegeu ƒ 7.I6U iu 1880. ^•oorwegou.leruemiüg 

(l) LKsnijl d« detiuitieve cijfers der wutvsas>tt:U cent Istu kimueu worJeu «satgeatdd, ziju deze opgaven •leekt, all beuadereude te bciuboiiwi-u, 

irweg uaatschappij 
|)tiurwe^iiia;itiehap| 

Üaatral Bulge ƒ615,907.06 (tsgea fvn,y».tl 
M) iu 1880); SiioDrwegouileruemiug Merhelt-u T 

1880); Nei erlandsehe Kijunpi>or*cjmaiit..-li»p|nj 
* J.im lijueu liewnleu AuiiterJ.im 

1880); Kheiiiisehe >,,„.., 
enieuieu ƒ 84,909.15, 

http://llltl.r-1rli.ii_'
http://egma.it'
http://22a.SU7.72
http://21.7fi2.4ft5
http://89.l3fl.4V%3e'


D E O P M E R K E R — Zaterdag fl Augustus 1881. 

no. C1 C. W . van Rije te Donliwclit, no. 27 C . 
W . H . Verster te Amstcrdum. 

Met diploma tot aanmoediging. 
Groep I , letter a. No. 89 S. Hokoira te Arnhem, 

no. 78 A. van Veen te Dordrecht. 
Groep II. No. :t;t P. , l . lieren te 's-Hage. 

Mei de zilecren medaille. 
Groep III. No. 27 F . A . Hansen Jr. te 's-Hage, 

no. 8C Joh. van der See le Sneek. 
Met de bronzen medaille. 

Groep III. No. i t A . Birga te Groningen, no. 79 
W . Vintgens te 's-Hage. 

Afcf diploma tot aanmoediging. 
Groep III. No. 43 A . van Mannen Azn. te Velp. 

Ifel de bronzen medaille. 
Groep IV. No. 05 C. H. L . Susan le 's-Hage. 

Met de zilveren medaille. 
Groep V , No. 3 Gabriel A shadier te Amsterdam. 

Mei de bronzen medaille. 
Groep V . No. 69 H. T. Son mans en Zoon te 

Rottenlam. 
Met de gouden medaille 

Groep VI . No. 55 T. A . X . Quintyn van Gel
der te Delft. 

Met de zilveren medaille. 
Groep V I . No. IR G . Grave te Utrecht, no 83 

James Wil l ing te Rotterdam. 
.1JW de bronzen medaille. 

Groep V I . No. 25 II. de Haas Pzn. te Arnhem, 
no. 75 J . Vis Pzn. te Zaandijk, no. 70 C. A . Vrie-
sendorp en Zonen te Dordrecht. 

Groep VII . No. 7 J. J . II. J . Bouvy te Dordrecht 
Met de gouden her innerings-medaille. 

Groep I , let tere No. 52 de collective inzending der 
Polytechnische School te Dellt (buiten mededinging). 

Groep I , letter a. No. u'8 Jobs. Slortentieker te 
"s-Hage (buiten mededinging). 

Met de bronzen hcrinncrings-meiltiillc. 
Groep IV. No. 5 I.. van llakkenes en Co te 

Amstenlam. 

H E T M E R W E D K - K A N A A L . 
Omstun<ligh?deti noodzaken ons, met een enkel 

woord terug te komen op de quaestie over het 
Merwede-kanaal. Wij waren de meening toegedaan, 
dat eene nadere uiteenzetting van de belangen der 
Rijnvaart voor het oogenblik uiet meer Ie pas kwam, 
mi de beslissing over het kanaal gevallen is. De 
geachte secretaris van het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs denkt er anders over en zendt ons eene 
uitnoodiging om door afdoende arg mtcn te sta
ven, dat ile nu vastgestelde waterweg onvoldoende 
is. Hij zal ons echter ten goede houden, dat. wij 
daaraan niet voldoen, daar vele bevoegde personen 
zich van de taak gekweten hebben om het gebrek
kige van het Merwede-kanaal iu een helder daglicht 
te stellen. 

Het verzoek, om den brief op te nemen, wordt 
gaarne toegestaan; wellicht beeft de inhoud ei-u ge
ruststellenden invloed op de vele belanghebbenden te 
Amsterdam, die zich met het Merwede-kanaal niet 
kunnen vereenigen. 

Het schrijven luidt als volgt : 
••Den lleere Redacteur van De Opmerker. 

Amice! 
Met de uiterste verbazing lees ik het volgende in 

uw nommer van 30 .Di l i : 
uNu de lieslissing over het Merwede-kananl ge

vallen i s , komt eene nadere bespreking vun de be

langen der Rijnvaart on noodig voor. Het krachtig 
en mannelijk verzet van Amsterdam tegen een on
voldoenden waterweg naai deu Rijn verdient waar-
dueling, terwijl over het algemeen de genomen be
slissing betreurd wordt." 

Zijt ge op de hoogte of niet? 
Goddank, de quaestie is vun de baan. 
Kunt ge u niet nederleggeii bij de genomen be-

slissjng, dun is het, mijns inziens, uw plicht uwe 
meening door afdoende argumenten te staven, maar 
eene bestlijding, als in de boven aangehaalde woor
den is vervat, dient tot niets. 

Ik meen, Op goede gronden, te mogen verklaren, 
dat alle weidenkenden de beslissing der Eerste Ka
mer ten zeerste toejuichen, en dat Amsterdam zelf 
bij nader inzien zeer tevreden zul zijn. 

Aangenaam zal het mij zijn, indien ge deze rege
len, met of zonder toevoegsel, iu uw volgend nom
inee wilt opnemen. 

Met de u bekende gevoelens blijf ik 
t. t. 

.1. TlDBMAH, 
Secretaris can hel Koninklijk Instituut 

van Ingenieurs. 
's-G raven hage , 1 Augustus 1881 ." 

Berichten en mededeelingen. 
II I N N E N L A N D. 

'S-Gravenhage. Doorden Gouverneur Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende be-
Khikkingen genomen: 

benoemd; tot ingenieur Ie klasse bij den dienst 
en den UUIlteg der Staatsspoorwegen , de ingenieur 
2e klasse D. R. I. Huron tan Lijnden! tot opzichter 
l e klasse, de opzichters 2e klasse F. J . Hreuer, 
W. F. vau der Kemp en J. Gmelig zich noemende 
eu schrijvende Meylilig. 

— In de residentie zijn twee panorama's te zien, 
waarvan het eene reeds geopend is en hel andere 
dooi' vertegen woord igeis van de jiers bezichtigd wenl 
en weldra geopend zal worden. 

Dat aau den Ibnuklenhoul geeft eene voorstelling 
van den slag uau de l'vniiuideu eu is bij velen be
kend, daar- het ook te Hrussel dienst heeft gedaan. 
De ondernemers achgnen volgens de berichten, in 
vele dagbladen voorkomende, bezwaren onlitioel ie 
hebben bij een puur Nederlandsche schil Ier-om een 
nationaal doek te bekomen, en hebben zich daarom 
vergenoegd met iets, dal voorhanden was. Het uit
wendige van het gelxiuw steekt gunstig af hij \lt.i 
meerendeel vau dergelijke inlichtingen, wuur i|e 
eischen van de kunst geheel verwaarloosd zijn. 

Het andere panorama, in de Zeestraat, draagt den 
. naam van Panorama Maritime •Mesdag" en is de/e 
; week geopend iu tegenwoordigheid vun de Ministers 
; van Buitenlandsche Zaken , van Justitie en van Water

staat, eeuige leden an den secretaris van het Gemeen
tebestuur, verscheiden kunst bloeders en vertegenwoor
digers van de pei-s. De heer Mesdag werd door allen 
niet zijn goed geslaagden arlieid gelukgewenscht; de 
meest welsprekende gelukweuseli echter voor deu kun
stenaar was zeker de algemeene bewondering van 
zijn werk. 

Bij de uitvoering is de heer Mesdag bijgestaan 
door zijne echtgenoot en de heeren Hreituer, Theo-
phile de Boek en Adrian Nijkcrke. De heer C. J . 
Laarman stond den heer Mesdag terzijde bij het 
maken van hel kunstig duinplnleau, eeu meester
stuk, dat het effect van het geheid ontzaglijk ver
hoogt. 

Wij verwijzen den belangstellenden lezer naar het 
feuilleton, Opgenomen UI Het Vaderland vuu 2 A u 
gustus, waar het doek door den heer C. Vosnuvsr 
op verdienstelijke wijze omschreven en eene waardige 
schets van het kunstwerk gegeven wordt Heeft het 
panorama te Amstenlam aan de gekoesterde ver
wachting niet ten volle beantwoord, dat le 's-Gni-
venhage levert het bewvjs, dat ook ïn Nederland 
kunstenaars gevonden worden, die voor dezes, taak 
berekend zijn. 

— Dondenlugmiddag is in de fabriek der heeren 
L. J. Enthoven Sc Co, alhier het standbeeld gego
ten van Pieter Adriaunszoon vau der Werft", dat 
liestemd is om als een blijvende herinnering eu hulde 
aan het standvastig en manmoedig gedrag van Lei
den's burgemeester gedurende het beleg iu 1574, te 
Leiden te worden opgericht. 

Hij dat lielungwckkend schouwsrpol waren tegen
woordig, behalve de heeren firmanten en hun tech
nisch personeel, de Minister van Waterstaat, eenige 
leden der Commissie voor het monument, de ver
dienstelijke ontwerper en modelleur van het beeld , 
de heer J . I'h. Koelman, de kupit. der artil lerie, 
verbonden aun 's Rijks kanoiigieteiij, de heer P. 
van der Burg en enkele belangstellenden. 

Het Ijeeld , iu echt brons gegoten, heeft een 
lengte van 3.35 M . en een gewicht van 2000 K G . 
Het stelt Van tier Wei l l voor in staande houding, 
met de eene hand gebuid , terwijl de andere hand 
den degen omknelt. 

Ongeveer 10 minuten na hall twee werd de smelt
oven geo(n'iid en stroomde het gloeiend metaal m de 
kolossale kroes Te twee uur was de kroos op 
••en m)wagon uit de sinelterij naar de gieterij over
gebracht en voor de reusachtige llesch geplaatst. 
Na verloop vuu ongeveer 10 minuten had de 
sclmiiiiei zijn work volbracht en worden de prop
pen van houtkrullen op de luchtkunulcu in vlam 
gestoken. Een minuut later was de metaalmassa 
in den vorm overgestorl en kon tie chef der gie
terij, de heer P . Akkersdijk, onder wiens uitmun
tende leiding alles geschiedde, aankondigen, dat hot 
standbeeld gegoten was. 

De heeren Entlioven en «sik de bekwame Akkers-
dijk ontvingen do gehikwensclieii allereerst van den 
Minister van Waterstaat en vervolgens van alle aan
wezigen met het welslagen vun een werk, dat niet 
alleen een nieuwe lauwer is voor de oude vermaalde 
firma, maar ook voor de Nederlandscbe nijverheid. 

Amsterdam. De timmerlieden-vereeniging Con-
cordia Inter hoe, ïbetreiirende de vide ongelukken 
in den laatsten tijd geschied bij den bouw van per
ceelen", heeft een adres aan den Gemeenteraad 
gericht, waarin zij in overweging wenscht te geven, 
de handhaving der verordening op het bouwen en 
sloopen gestreng toe te passen, niet alleen wat be
treft deu bouw, maar ook het materieel daartoe 
lienoodigd, aan controle te onderwerpen, daar de 
werkman in vele gevallen, door het gebrekkig toe
zicht daarop, gevaar loopt zijn leven te verliezen eu 
daardoor weduwen en weezen gevormd worden; ge
tuige hiervan het instorten vau eeu perceel in de 
Tvveede-Ro.mid warsstruat. 

Het is te hopen, dat het versoek der Vereeniging 
zal worden toegestaan. 

— Op de tentoonstelling van hulpmiddelen voor 
deu bockhandel te Amsterdam, die 17 Augustus 
voor het publiek toegankelijk zal zi jn, hebben de 
heeren Van Gelder Sc Zonen o. a. ingezonden een 
rol papier vun 15 duizend meter lengte. 

— De Commissie- uit den Amsterdamse hou handel, 
die eenige weken geleden het initiatief nam bit het 
adres aan de Eerste Kamer in zake het Merwede-
katiuul ou tot het aanbod vun de 3 millioen, heeft 
andermaal eeue Vergadering ten Stad huize gehouden. 

Iu verband met den uitslag van het debat in de 
Eerste Kamer, heeft tie Commissie besloten, zich 
vooralsnog niet te ontbinden maar geemwtitueerd te 
blijven, teneinde nader te overwegen welke gedrags
lijn thans iu het belang vnn den koophandel dient 
te worden gevolgd. In deze eerste bijeenkomst wer
den daaromtrent nog geene bepaalde Iwduiten ge
nomen. 

— Na voldoend afgelegd examen aun de kweek
school voor machinisten verluien 37 leerlingen de 
school, en zijn '.li leerlingen overgegaan vun het 
l e in het 2e studiejaar. Vun de niet-geslaagden 
zullen 8 voor de tweede mual de lessen iu de/elfde 
klasse volgen, l t een her-examen afleggen, en 
is één verwijderd geworden. 

Aan hel admissie-extimen namen U5 udspiratiteu 
deel, waarvan 24 voor den tweejarigen en een ge
lijk getal voor den driejarigen cursus geslaagd zijn. 

Eenige adspiruuten, die een voldoend examen af
legden , konden niet geplaatst worden wegens ge
brek aan plaats. Den 5den September zullen de 
lessen weder aanvangen met HU) leerlingen. 

— Omtrent de aan den verbindingsdam tusschen 
Ameland en den vosten wal in den loop vau dit 

jaar verrichte werkzaamheden kan het volgende 
woiden medegedeeld : 

Gelijk reeds vroeger is bericht, zijn er in den 
luatsten winter door ijs of stormweder geen scha
den van eenige beteekenis aan het werk veroor
zaakt. De iu het najaar voor onderhoud gedurende 

t den winter aangevoerde materialen zijn dan ook in 
l dut sui/oen nagenoeg geheel onverwerkt gebleven en 
| k l en , bij hel hervatten der werkzaamheden iu 

het lieg in van Apr i l , iu de eerste plaals ter ver
dere verhoogblg van den verbindingsdam worden 
gebezigd. Aan de verhooghig van den dam tot het 
peil van volzee. welke verhooging de aanslibbing 
zeer blijkt Ie bevorderen , is in dit jaar verdei- on
afgebroken voortgewerkt. Dit werk is thans tot 
ruim 4000 M . van den vasten wal en tot 2350 
M . van Ameland gevorderd. Er zijn 102 sohivps-
ladingen materialen aangevoerd of tot het begin 
dezer inaaud ruim 500,000 bos rijshout van ver
schillende soorten, 21,000 hos Walchersche palen, 
20,000 hos tuin- en bleeslallen en 078 last (1350 
scheepsfous) ba/alt. De in de beide vorige jaren ten 
oosten van deu dam bij Ameland genomen proef 
met het graven van greppels wordt vervolgd. Tot 
dusver is er ruim Hoon M. greppels gegraven of 
opgeslut. Dank zij de medewerking van de be
trokken autoriteiten en hot toezicht der te Oost-

mahurn en Nieuwcdicp gestatioi ide visiteurs der 
ambulante ïvcherehe te water, is aan hel voor de 
onderneming zoo nadeelige schelp vissehon op het 
Wad een einde gemaakt. 

— Iu de Nieuwe Rotlerdamsche Courant komt 
oen schrijven vooi- van den volgenden Inhoud: 

•Gelijk bekend is, heeft de Tweede Kamer bij tie 
laatste begrooting een krediet van ƒ 2 4 , 0 0 0 toege
staan tot het oprichten van een Rijks-normaalschool 
voor teekonoui Ier wijs en een k unstimlustrieechool. 
Men verheugde zich niet weinig in het vooruitzicht , 
dat, eindelijk, een zaak totstand zou komen, die 
tot groot nadeel van tie Nederland sche industrie veel 
te lang was blijven ontbreken, terwijl hel buiten
land geen kosten ontzag om dat onderwijs <>p alle 
mogelijke wijzen te lievorderon. 

Toch schijnt het, dat de lielangstelleuden hier te 
vroeg hebben gejuicht. Mug men de geruchten ge
looven, dan zou toch de geest, die alhier in oflicieele 
kringen op kunstgebied heerscht, ook hier weer op 
weg zijn, alles te bederven. 

Wat toch i s , zijn wij wel ingelicht, het geval. ' 
Tot directeur van de kunstiiidustriesehiml werd ~~ 

het spreekt vanzelf — benoemd dt: heer J . R. de 
Knii j l l ' om zijn s tud iën , getuige o. a het tloor hem 
als Secretaris der Rijkscommissie uitgebrachte rapport 
over den toesland der Nederlandse he kunstnijverheid , 
de aangewezen man. Doch aanstonds wordt er ge
zorgd, dat den directeur de handen gebonden zijn. 
Immers al de leeraren, die aan de nieuwe inrichting 
benoemd werden, ontvingen hun aanstelling, zonder 
dat er met den directeur een woord over gewisseld 
was. De heer De Kruijft" werd tol directeur lieiioemd , 
maar tegelijkertijd de hoeren Cuypers en Keizers, de 
chef de bureau van deu heer Cuyjiers, aangewezen 
om een deel van het onderwijs te geven. 

Iu de kringen , die in kunstnijverheid belangstellen , 
heerscht niet weinig ontevredenheid over deze han
deling vun den Referendaris of den Minister. Bedank! 
de heer De K mij ff om deze werkelijk krenkende han
deling voor de benoeming tot directeur, dun is de 
toekomst der onmisbare kuneAindustrieschool mer in 
gevaar gebracht. Neemt hij de benoeming aan , dan 
is van stonden aan de eenheid van leiding — hier 
zoo noodig — verbroken. 

Wel is het te betreuren, dat in ons vaderland 
z i j , ditt de kunst moeten steunen temidden eener 
al te groote onverschilligheid, door hun fanatisme 
voor één bepaalde richting, zooveel bederven. Het 
schijnt bier te moeten zi jn: De Stuers-Ctivpors — 
öf niets. 

Rotterdam. Deze week weid de algemeene ver
gadering v m de Vereeniging voor fabrieks-en Hand
werk snij ver beid hierterslede geo|ieiul mot eeue rede 
van den Voorzitter, Dr. Mouton, over hetgeen tot 
verbetering van de theoretische en practische opleiding 
van ambachtslieden kun gedaan worden , en waarin 
een soort programma ontwikkeld werd om tot ver
wezenlijking van dit denkbeeld te komen. Er waren 
10 afdeelingen vertegenwoordigd, on nadat het jaar
verslag door den secretaris was uitgebracht, wenlen 
verschillende punten van huishoudelijke!! aard behan
deld en tot leden vun hel hoofd besl uur gekozen de 
heeren E. L . Visser, It. W . J . C. van den Wal l 
Bake eu J . M . van Kempen. 

In de eerste plaats kwam ulsnii uan de orde de 
behandeling van punt b vun het voorstel van het 
llocddbestuur, om machtiging te bekomen zich met 
het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond iu 
betrekking le stellen met verzoek een of meer leden 
ann te wijzen, die zich mot eenige letlen vuu het 
Hoofdbestuur iu commissie zouden stellen ter beraming 
van middelen tot verbetering van den maatschappe
lijk en toestand der leerlingen bij ambacht, handwerk 
of fabriek. E r weid Jiesluteii ook het N u t , de Maat
schappij van Nijverheid en de Rolterdamsche Ver
eeniging vun Nijverheid uit le noodigen in die com
missie zitting te nemen, terwijl al het overige uuu 
de prudentie vun hel Hoofdbestuur wenl overgelaten. 

Bij de bespreking van het voorstel tot uitgifte vun 
een tijdschrift, werd goedgevonden eenectmmimiete 
benoemen tot bet indienen vun een liemleneerd vuor-
stel met rapport, betrekkehjk de middelen tut bevor
dering van den bloei der Vereeniging. Voorts werd 
besloten tot het uitreiken vuu getuigschriften aan 
daartoe voorgedragen werklieden. 

Na afloop der vergadering op Woensdag l l . werd 
een bezoek aan Fiji-noord gebracht, om de handels
lui iditiiigen en de creosotircrtabrick van den heer 
Mirandolle iu oogonsohouw le nemen. 

Bij de voort setting der vergadering op Donderdag 
word aangenomen een morste) van hot Hoofdbe
stuur, gewijzigd door eeu amendement van Amster
dam , dat de Vereeniging zich tot de Regeering 
wende met verzoek om, bij de aanstaande herziening 
van ile wet op het middelbaar onderwijs, het on
derwijs voor aanstaande handwerkslieden zoodanig te 
regelen, dat z i j , bij practische opleiding in de werk
plaats, ook van het ouderwijs met vrucht kunnen 
gebruik maken. 

Verder benoemde de vergadering eeue permanente 
commissie om van fabrieken, enz, gegevens te ver. 

zamelen belrelf-ude de instellingen tot verbetering 
van het tegenwoordig ol toekomend lot der arbeiders 
en hunne gezinnen, eu van hare bevinding verslag 
te doen auu het Hoofdbestuur. In deze commissie 
zijn benoemd de hoeren J . 0. van Marken J r . , uit 
Delft. Cb. Stork, lid der Eerste Kamer , te Hen
geloo en Henri Boers, uit Utrecht. 

Op voorstel van het Hoofdbestuur werd besloten, 
den heer J . |[, dc Kril i j l f per telegram geluk te 
wenschen met. zijne benoeming tot Directeur der 
Rijks-kunst industrieschool. De vergadering hoopt, 
dat hij in het belang der kunstnijverheid hierte
lande vrijheid vinde de benoeming aan Ie nemen. 

Het voorstel, om ten behoeve van bel op te richten 
Algemeen Nederlandse)) Pensioenfonds voor werklie
den jaarlijks ƒ 2 5 toe te staan, weid aangenomen. 
Do heer J . C . van Marken Jr. van Delft, besprak 
de vraag, langs welken weg werkgevers de toekomst 
hunner werklieden kunnen verzekeren, en ontwikkelde 
in eene doorwrochte rede elf stellingen over de lots-
verzekering der werklieden door aandeel in de win
sten der onderneming. Het gesprokene gaf aanleiding 
tot een kort debat, waarna den spieker de dank 
der Vergadering werd gebracht. 

Na alliKip dor vergadering brachten de afgevaar
digden per boot vun het lid van het Hoofdbestuur, 
den heer Bouw van Dordrecht — welwillend aan
geboden — een bezoek aan den watertoren nabij 
de Owle-Plunuige. Daarna vereonigdeu zij zich auu 
een otlicieel diner in de Diergaarde, waarbij als ge
woonlijk een gulle en aangename toon heerschte 
en het niet aau hartelijke toosten ontbrak. 

's- Hertogenbosch. De statuten van de 
iiaauilooze vennootschap iiSloouilrumweguiaatschappij 
's-Bosch Helmond" zijn vastgesteld. Do hoeren 
W . A . Herten, J . van Hasselt, .1. W . F. Levelt , 
11. F. van der Loo. .1. A . van Rooij on S. R. Stokvis, 
uilen te Rottenlam, Jhr. L . van der Does de W i l -
lebois, R. A . van dor V e n , L . M . II. Vermeulen, 
Mr. E. van Ziuuicq Bergmann, allen te V-Bosch, 
zijn de oprichters. 

liet doel der vennootschap is het aanleggen en 
exploiteeren van tramlijnen: a. ' s -Bosch—Vught, 
b. door 's-llertogenbosch, van 's-Bosch over Rosma
len, Berl ikum, lleeswijk, Diuther, Veghel, E r p , 
Gemert, Beek-en-Donk naar Helmond. De vennoot
schap eindigt 31 December 1 0 1 1 ; hel kapitaal be
draagt ƒ 2 , 0 1 1 0 , 0 0 0 , waarvan voor ƒ 2 5 0 , 0 0 0 door 
bovengenoemde heeren wordt deelge ion, cn het 
beheer is opgedragen aan een directeur en minstens 
drie en hoogstens vijf commissarissen. Tot directeur 
is benoemd Jhr. L . van der Dom de Willebols, jaar
wedde ƒ 0 0 0 0 ; tot pi-esident-coininissiris mr. K. 
vau Zhuiieq Bergmann, jaarwedde f 1 0 0 0 ; en tot 
commissarissen J. van Rooij en Jos. Levelt te Rot
terdam, R. A . van der Ven eu F . Vermeulen te 
's-Bosch, ieder op eene jaarwedde van f 500. 

Utrecht. Door de directie der Maatschappij lot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen zijn tot adjunct-
inspecteurs benoemd de hoeren I. F . Gerlings en G. 
de Fremerv, eerstgenoemde iu het district gelogen 
tusschen de stations Hurlingen-Niouwosohans./.wolte 
en laatstgenoemde in het district tusschiiu ik> stmi 
ons Eindhoven en Maastricht. 

Delft. In deu Gemeenteraad is mededeeling ge
daan, dat aanvragen om concessie lot den aanleg en 
de exploitatie van een waterleiding waren ingeko
men van de heeren Heldring on Pierson en Van der 
Esch, te 's-Hage en 2 van den heer Nievergeld, te 
Delft. Verder was ingekomen een aanvraag om con
cessie voor den aanleg van een tramway van Rot
terdam. Hiliegersberg, Heikel, Pijnacker, Nootdorp, 
Delft, van den heer Freeriehs te Hiliegersberg. 

Wageningen. De Raad dezer gemeente heeft 
In-sloten aan de heeren Visser te vergunnen, den stoom
tramweg Driebergen—Arnhem le leggen door de 
Hoogstraat alhier. 

Untondiïinjpn van Aanbestedingen. 
Maandag. N Aus;. 

Hulsrn , Ie 10 ureu. door het bestuur vau den Uiter
waarden ml der van Unison, hij J. A. Peters: het verrichten 
eener belangrijke herstelling aan do Grooteslubl van di.-n 
polder, bestaunde in metsel-, hei- en kribwerk, lnl. bij 
den bouwkundige i\. Rietborg, te Arnhem. 

Arnhem, te 11 urou. door de arelutivton Van Gendt 
en Sieraad, in het Café-Suisse: hot bouwen van 2 woon
huizen aan den l'lattoiiburgervvog te Arnhem. 

F t t rmtum, te I M , uivn, door gecommitteerden van 
hot waterschap Duurswold, in het vvalerschapshuis: hol 
graven enz. van het Klievemaar. laug ongeveer 000 M.. 
nabij Farmsum. Aanw. te 10 uren. 

Heli/ i j l , t,. 12 urou. door bet gonii-eiitehest: eenige 
werkzaam bede ii aau- en bet onderhouden vau de haven
werken tot :tl Dec. Ml. (taming ƒ628. 

I.rollingen . lo 12\ invii. door huig. en Wetb.: bot 
verven vau eenige bruggen binnen de gemeente. 

ksmnrii . te 1 uur, op het raadhuis: belhouwen vau 
eene school en onderwijzerswouing op hot Kaïnpereilaud. 

Nijmegen, lo 1 uur. op het raadhuis: lo, het bouwen 
vau een dijksmagazijii op den Maasdijk te Niftrik; 2o. hel 
leveren vau n.mdhoiit; Oo. on lo. idem vau grint en klei: 
5.1. 200 eiken dijk posten. 

t m a l r r d a m . lo l 1 .. uren. door do directie .lor H»||. 
IJzeieii-spoorvvegmaatschap|.ij. m bot 1 ufé-Krasnapulskv : 
Bestek no. 23»; h.-t makeu van I.moiiiotievetd<mds 
met aanbouw voor smederij, magazijn enz. op hot stations-
terrein te Haarlem. Kaming /24,2<M). 

tnistrrdani , in Maison-Strnuckon '. het houwen vau 
eene receptiezaal met bovenwoningen eu passage. 

Ilin-cl..t, V Au*. 
- Hage. to 11 ureu. door het ministerie van murine: 

hot makeu van een kaaimuur langs de |.>s-on>laudpluals 
van hot totiuonmagazijn te Knkbuizen. 

Am-trrdam, te 12 uivn, door den architect I. Gos
schalk, ton kantore vau hel Nederl.-Israël. Armbestuur: 
het bouwen van eeu gasthuis op een ten oni aan de 
Nieuwe-Keizersgnicht 

Utrecht, te 2 uren, door do maatschappij tot expl 
van Stiatsspoorwegen, aan hot coiitraalbiin-uu: het leveren 
eu inkepen van eikenhouten dwarsliggers, 

4si.cn. te tl ureu, door burg. en weth.: hel bouwen 
vau eene schuil voor L. O. te Kloostervooii, en bot ver
richten van eenige veranderingen in do bestaande school 
aldaar, lot verbetering der onderwijzerswouing. Aanw. 8 
Aug.. te 10 nren, 

Muntendam , te ii ureu. door het geuuvntelmst.: het 
bouwen van eeu school v.M.r openbaar lager ouderwijs, 
mot s i„kalen. aldaar. 

Ilrarlilen, to 7 ureu, door het gei noen tebestuur vuu 
Sinallingorlaiid : velschillende verfwerken aau gemeente-
gebouwen. 

Warnsdag | 0 4 lig. 
Uarlnrliem . te 10 urou, op het bureau dor genie: 

hot voltooien van de batterij onder Brakel. Kaïiiinu 
ƒ lfl ; 700. 

D E O P M E R K E R — Saterdag 0 Augustus 1881. 

's-Hage, to 11 ureu. door het ministerie van waterst. 
enz.: hot maken vau een onderbinden steenen duiker in 
don dijk van de nieuwe Wolplaat, aau deu linkeroever 
langs de Oude-Mius. Raming / 443(1. 

• -Huge, i , . | | „reu. door het uiinisterie van waterst. 
enz.: lo. hel maken vai u geheel met steen bekleedoii 
rijzondum tusschen de hoorden iu zee langs het Zuider-
boofd aan den Hoek-van-Holland. Raming ƒ .'.01.000; Bo, 
hot opruimen van diiingnindeii langs den linkeroever van 
den nieuwen Maasmond aan dou Hoek-van-Holland on het 
uitvoeren van bijbehoorende werken, beiden voor de ver
betering van den waterweg van Rotterdam naar zee. 
Raming /" 442.000. Aanw. god. 10 dagen voor de besteding. 

's-Hage, Ie \2 ureu. door bot ministerie van waters), 
enz... ten dienste der Stiatsspoorwegen: do levering van 
stalen spoorstaven inet ijzeren eindverbindingen on van 
baakbouten, iu 2 perc. 

•NederlMinori . lo 12 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, bij Wed O. Vos; hot ainnveoren van de be
slaande- ou het bouwen van eeue nieuwe pastorie. 

Hamburg, te \2 urou. door burg. en Weth.: bet met 
rijswerk hoklocdcn van den IJseloever langs de groote en 
kleine Stadsweiden, ong. L'000 M., en de herstelling dor 
daarlangs liggende kribben. 

l leuwrr-lii islel. te 12 uren, door burg. en weth,: 
het bouwen van eene school voor I.. O. ill die gemeente, 
aan den Overturniiseheweg. lnl. hij don gemoenttsip/i. hier 
G. S. Nout, aan den Overtoom. 

Ilanderdag, II Au*. 
Z u l l h h e m te \2 uren. door burg. eu woth.: het vor

en bnlKiuvveu van de school voor I.. II. voor 128 kinderen, 
met bijlevcriug van schonlameiible nl. lnl. bij don ar
chitect A. M. A. dulden, te Zalt-Bomiiiol. Aanw. te 10 
uren. 

l.ttr.el, te 2 uren, door burg. ou woth.: lo. hot op
maken en bogihiten vau do Kup|>er.illée met 2 zijtakken, 
volgens bestek; SJo. het opmaken ou begrinten vau d.-u 
weg van do Hurfseiischo ka|«'l naar den grintweg van 
Zutfen tuur Bolton: ."I... het opmaken en begrinten van 
de Kletterstmat in Ejise. Aanw. 11 Aug., to 9 uren. 

Haarlem, te urou. door hot uiinisterie van wa
terstaat enz., aan het gelxiuw van hot pniv. bestuur: 
het maken van een gebouwtje voor eene zei frog ist ree ren de 
peilschaal te IJmuidoii. Itamiug / 5295 

ttreelegasl. te 5 uren, door het bestuur vau het wa
terschap Do Zuidpolder, bij K. Vonck: lo. de ouder-en 
bovenbouw voor oen sloomwatergomaal en eene uiuehinist-
woning; 2<>. Int in gangbaren staat leveren eener machine 
van 25 P.K. en een ketel vun 30 P K . Aanw. te 10 uren. 

Pelxe, te .1 uren, door buig. en weth.: lo. hot bouwen 
van eene school c. u. en van eene ondorw ijzerswoning op 
do Pol bij l'eize; sïo. bet verdiepen van een gedeelte dor 
l'oizer Schipslool met het aanbrengen vun eene oeverbe-
beiing. Iul. bij den architect T. vau Balen, te Groningen. 
Aanw. to 11 uren. 

VV I lili-rv «uk . le f. urou. door het geineeiilol.ost.: de 
onderhoudswerken vau do scholen, woningen ou andere ge
meen tegel MUI wen, on het IH in wen van eeu schuurtje. 

Vrijdag. IX Aus;. 
Middelburg, te 10 uren. door het uiinisterie van wa

terstaat euz.. aan lu-t gebouw vuu het prov. best.: bet 
leveren en storten van steen tot voortzetting van do oever-
verdediging voor Neuzen. Aanw. 8 Aug. Raming ƒ7000. 

Arnhem, te \2 ureu. door bet uiinisterie vau water
staat enz., auu hel gelmuw van het pniv. Iiestuur: het 
bouwen van eene bergplaat- vau munitie te Wageningen. 
iu hot belang dor rivier-correspondentie. Uaming ƒ 1470. 

Urenlngrn. Ie 12 uien. door hol ministerie van bin
nenl. zaken, aau hot gelmuw van het prov. host.: hel 
maken van oen gelmuw vimr de hygiene on pharmacologic 
te Groningen. 

- -Huge te 1 uur. d.mr het ministerie vau waterst 
enz.: l a het herstellen en verbeteren van Rijk-telegraaf
lijnen in de afdeeling Hoorn. Raming ƒ 1445; 2a. hot op
ruimen VUU oen gedeelte det' huit lien-t-gestelde lijn 
tusscl Haarlem en Zandvoort. Raming _/'86s. 

Leeuwarden . te I uur. door het prov, In-si.: het op-
1 uiiiion van ondiepten uit do I uwarder -Bolswanler 
vaart, nabij Wommels. Aanw. S Aug. 

lie Vtl|k . te DL uren. door burg. en wetb: bot ver-
biuwen en vergrooten van het gemeentehui* te Do Wijk. 
Aauw. te 10 nren. 

Kauwrrd. dOOT het gemeentebestuur van Rauvverder-
houi: het maken van eenige veranderingen aau h.-t 
schoolgebouw te Poppingawier. (llerb.-te.hng. I 

Zaterdag-, IS Aug. 
Hrtnlauler. te 2 uren, door den burg. van Oostdon-

geradeol: hot vlaggen eu schoonmaken van het vaarwater 
de Paesons, en van de opvaarten naar Lioessens, Nijkork, 
N ia wier. Oestrum en Wetzens. 

Kngwlrdrn, lo 3 uren. ten gemeenteluiizo: het hou
wen van oen schoollokaal en onderwijzers woning aan de 
Nieuwebrug under Terband. Aanw. II eu 12 Aug., te 
2 uren. 

«rhrrmda , to 3 ur.-n, ihmrhurg.cn weth.: het bouwen 
vau .-ene nieuwe school to Nieuw-Selieeinda. Aanw. te 
10 uren. 

• n a h e m , te f. uren. door don architect Brink Kvers. 
namens Vau der Linden, in het Logement : het verbouwen 
vau een woonhuis aau den Rijksstraatweg aldaar. Aanw. 
11 Aug., te C uren. Bilj. inz. 12 Aug. hij den architect 

Maandag, la Aug. 
O p p e r d o e s , te 11 urou, doorliet hunnehe*timr, ophot 

raadhuis: hot vernieuwen vau de brug over bet Vergeten. 
Aanw. II Aug.. te 10 uren. 

/.lerlk/re. te 2 uren, door het geiiieeiitebest.: hot 
leveren vau 10,000 keien. 

IMeren te fi in en. door den aivlubvl Brink Kvers, 
namens J, Wijoi-s, aan bet Voorhuis: hot bouwen vun een 
woonhuis met l>ehiiiziiig voor ' rderij te ©ldburgen. 
Aauw. lü Aug., te 11 ureu. Bilj. iu/.. voor I u r e n hij 
den aivhitect 

Ulnsdag. Hl %ug. 
Ilaagwaiid . le 12 ureu, dimr burg. en wetb.: het 

houwen van eene sch. ml ou ouder wij zars woning iu de 
VVeere, en hot verlmiiweii vau de scholen te llougw I 
ou Aardswoud, iu 4 perc. Iul. hij de architecten Vonk 
on Holwerdu, te Winkel. Aanw. 14 Aug.. Ie V uivn. 

V V . M i i - i l . i t . Aug. 
'•-Hage, te l l uivn. door het ministerie van waterst 

enz.: het maken van een overhaal over don uf-luitdaui in 
de BakkerskiI onder do gemeente Kiimpeii-aaii-de-Lek. 
Aanw. 13 Aug. Raming f 24/M. 

Mrhaanrewaerd , Ie II ureu, d.mr burg. en weth.: liet 
vernieuwen van do iipeiihaiv schiml. Iul. hij don aivhitect 
J. Paul, te Zevenhuizen. Aanw. to lO ' j uren. 

H i i f i o i i | i « « i . te 4 uren. door het ho-tiiur van het wa-
torschap Do Zvva.lde oos|,.|ijk deel, hij Lour-: het slatten 
van de wuterlossJlig do Zwuddo eu Z wadden toot, ill do ge
meenten Aclitkaisi|H-lon ou Kolliimerlaiid, over eene lengte 
vau ongeveer 7-'t>0 M. lnl. en hilj. inzonden bij deu ar
chitect P. van der Weill Jz.. te Buitenpost Aanw. 14 Aug., 
te 10 uren. 

Ileitderdag . IN lug. 
Haarlrm, to ureu. dimr het uiinisterie vau wa

terstaat enz., aau lu-t gebouw van hot prov. best.: het 
verbeteren vau den weg op d.-n westelijken dijk vau het 
Noordho|lundsch Kanaal, tusschen .Ion ringdijk vau de 
St arm neer eu de slotbrug te W.-stg ral t< lijk. Aauw. 13 
Aug. Raming ƒ2500. 

Vrijdag, l « Aug. 
's-Hasrh, te In' . uien. d.mr het ministerie van wa

terstaat enz., uau het gebouw vuil lli't prov, bestulll! het 
herstellen van buitengewone winterschade • a. aan 's Rijks-
grooten weg van 's-Bosch naur Grave, onder do gemeenten 
Vel( Grave. Raming / 3 M 0 ; *. aan don weg van 
's-Bosch naar de Maas in de richting van Utrecht, Raming 
' JSSII f i aau do kanaaldijken der Zuid-Willemsvaart vaü 
s-lkis.li tul do Dimgeiiscbi'lirug. Itiming ƒ 4820. Aanw. 

vau allen 13 Aug. 
Weensdag, 14 Aug. 

'«-Hage, te 11 uren, door het ministerie van waterst. 
enz.: lo. het verzwaren vau deu Ion uen berm van een ge
deelte vau don linker haiuhjk der Nieuwe-Mor wede on 
verdere voorzieningen tegen de kwel hij die bedijking 
ouder Werkendam. Aanw. 20 Aug. Raining /'2u.000; 
2o. het opruimen van gronden uit den nieuwen Maasmond 
aan don lloek-vaii-llollaiid, v.mr do verin-lering van den 
waterweg van Rottenlam naar zee. Aanw. god. 10 dagen 

r d a besteding. Raming /2 , 27 l ï , 000 . 
Vrijdag. S A Au.'. 

's-Hoscli, to 10'/, aren. dimr het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. best: de ver-

botering d.-r hegrinting en Iwstruting van een gcd.-clto 
onderberui dor Ziiiil-Willeuisvaarl in Noord-Brabant 
Aanw. 20 Aug. Raming ƒ 13,600. 

Warnsdag , SI Aug. 
'* Nutte, te II uivn. door het uiinisterie van waterst. 

enz.: het verrichten van graaf en baggerwerk tol ver
nieuwing vau de Dorische Kil, lus-cheu do kilouioterraaieu 
I2l\ ou 128. onder do gemeente Dubbeldam. Aauw. 27 
Aug. Raming f 100.650. 

Ilanderdag, I B*f)t. 
Haarlem, te 2 ' / t uren. door het ministerie van water

staat, enz., aau het gelmuw van het prov. host.: het doen 
van stroo- ou holm Implanting.- lo Rijksd innen onder 
de g.-i nle Schoort Aauw. 27 Aug. Raming ƒ5000. 

Vrijdag. X Mrpt. 
Middelburg, te 10 men. dimr hel ministerie van wa

terstaat ouz.. aan het gelmuw van h.-t prov. bestuur: 
het uittrekken van één- en hot pl.iuts.-u van 2 dukdalven 
op de ht iu leu r.s-do van lfi mi wei-haven. Aauw. 27 -tu 2U 
Aug. Raming ƒ815. 

llilisd.tt;. 4 »i t 
Amsterdam, te I uur, door het ministerie van koloniën, 

iu bet gebOUH Tot Nut van ' l Algemeen : de levering ran 
Van-I onvers grenen rondhouten en sparren, teil dienst.-
van de /oernacht in Nederl.-lndio en op Java. aan te 
voeren in d ste helft van 18K2. 

Atloo|i van Aanbestedingen. 
Lage-Mlerde, 26 Juli: het bouwen eener school; in

gekomen 7 biljetten, als: 
P. G Isutits, le Lag.-Mier.lo. f S8M 
W . Jansen, » Besoijon. •> 4700 
A. van Gisbergen, • Himge-Mierde, . 4447 
P. Tielomans. > Bladel, • 4444 
II. Dus.1-,.. . Tilburg. i 4-425 
C de Rooij. • idem . 4424 
J. Vermeulen, i Reuzel, • 3vJU5 
gegund. 

ti'.-u II itrden . L'C. Juli: het onderhoud van het gouver
nement-gebouw, van I Aug. '81 t i l 31 Doe. '82: minste 
inschr. was N. W. Stoett. te Leeuwarden, v.mr ƒ401.0. 

vv i 11..-1 mi o .ni... i> , 2d Juli: hot maken vau buitenge
wone werken lot vet.lediging van den oever vau don 
l>ost-IEev.-laiid|Hil.ler. iu een | M - I V . : ingek, 15 bilj.. als: 
I. van Male. te Breskens. j SSdfltf 
A. van Poperiug, s Briiiuisso, i 31.Wil 
M. de Vriend, • Horsele, 3I.7O0 
.1. Kraaijeveld, » Hansweert, • 40.700 
11 Ilage. i Middelburg. i 84400 
II. J. Visser, » Hansweert, .. 40.200 
C. Boller. • liruiuisse, s 2«,V87 
B. den Ester vanfjen Brink, i Krahlmudijko. .".«y.'j 
C. van de Velde. * Borsele, i ay.'joo 
J. Leijs. « 's-Hoer-Aren.lsk., s 29,800 
D. do Jong. * Neuzen, » 2U.500 
C. Roskam. » Slio.lr.-eht, 2'J.»40 
G. Bolier, • Scnerpenlsse, » 2'J.2W 
C. do Wilde Az., n Kattendijke. » ÜV.OUO 
De Boller, i mlland-Bath, • 28,u:t« 
gegund 

Lrlden, 27 Jul i : hot afbreken vau oen woonhuis eu 
hot makeu van 5 woningen, onder lieheer van d.-n archi
tect W . K, van dor Heijden; ingek. U bilj.. als; 
J. de VOS, te Leiden. ƒ20.985 
W. P. J. Verhaar. s idem - 1K,»77 
P. Kaptciii den Imuwu ster, » idem • 18,623 
J. N . van d.-r Heijden. • idem » 18.21)5 
.1. M.-ijer. <> idem » 18,268 
Chriostiaauso en Zak veld, » idem •> 17.646 
O. IL Huberts. • idem i 17.3U8 
Blansjaar ou Engelenberg, • klein • 17.345 
L. Maas, • idem i 16,348 
gegund. 

Me* . u i er . 28 Juli. hot houwen van een fabrioksgelxiuw 
v.Mir lijiiiuoel en koretigeiiiaal. ouder beheer van den ar
chitect t». te Ri.-le Wz.: ingek. 14 bilj.. a l - : 
II. van der Worp. te Deventer, ƒ11,079 
K. van Lensden. s idem * 11.069 
H. Kortoling. » idem * 11.023 
R. v. d. Spoel ou L. v. Vorden. » idem • 10,998 
.1. Witteveen, » idem » 10,997 

van der W.K-I.1. s idem » 10,960 
H. B topping, o idem « 10.950 
W. J. Kolkort. s idem • 10,900 
A. C Hoimeriks. • idem » 10.811 
,1. Markering, i idem • 10,711 
J. Pol Jz... » idem > 10.700 
A. J. Meiisink. s idem • 10.560 
W. Schulkes, s idem •< 10.509 
gegund aan A. J. M.-tisiuk. v.mr ƒ 10.560. 

Kns<-hedr , 28 Jul i : de verbouwing van het fabrieks
gebouw van de tinna Ter Kudo ou Mailman: ingekomen 
5 hilj.. als: 

G. W. Wegerif. ƒ 4550 
G. Derkson, • 4110 
G. Beltman. - 4100 
P. en A. Fijlslri. . 4002 
II. Fleege, . 3977 
gegund. 

/ . . l i llu.niiiel. 2'.l Jul i : lo. het makeu der gebouwen 
roor een tweede stoomgemaal in de Waalafdooliug van 
Boiiimelorwaard-lmveu-.lon-Moi.bjk: minste inschr. was N. 
van llaaroii, te l'lrecbt. voor ƒ83,440. 

2o. bot leveren en stollen dor machines, ketels enz.; 
onderhands aanbesteed aau Geb. Stork eu Co., te Henge
loo, voor ƒ42,100. 

So. bot maken tan een hleeslaag eu hersUdleii der 
pakking aan de Hictschoof, onder Ne.lorhoitiert: minste 
inschr. was H. van Aiicmij. te Nieiiwaal, v.mr ƒ 3594. 

4o. h.-t uitvoeren vau metsel-, stoeiihouwers- en tim
merwerken aan het stoomgemaal Dijkgraaf Thooft; gegund 
aan A. Rmijeiis. to Well, v.mr f2990. 

Kranlngen, 29 Juli : het bouwen van eene dubbele 
heeren behuizing voor F. W. Tichelaar, onder behoor vau 
den architect N. VV. L i l ; ingek 16 bilj., als: 
II G. de Vries, te (in.miigen, ƒ20,246 
IL .1. Meug.-, i idem • 19.948 
J. Versteeg. s idem » 19.471 
D. S Diddens • idem • 18.9:10 
J. (beting, • idem i 19,888 
.1. Z.ld ust, . Warfum, . 18.586 
J, E. Wolricb, i Hoogezand, l 18.550 
E. Petars, » Groningen. « 18,526 
i ' . Beikmboscb, » idem » 17.859 
I). Doodss. • idem i 17.7o0 
F. R.Hlèrs. • idem • 17.3511 
II Jansen, > id i 17,300 
A. Sclueuder, .. idem * 17.187 
H. J. S. Walker, • idem l 17,029 
T IJ. Jolsina, n idom i 16.990 
I'h. Hendriks, » idem i 16,897 
gegund. 

Kampen HO Juli : het 6o imrcoel vau de bt-.lljkilig 
Kockook-Zwijiislcgcr: ingek. 5 hilj., als: 
D. Sul. te Bruiineim. ƒ 2947 
W. van deu Kelt. . Giafliorst, l 2697 
G. J. Lucas, • Rrunnepe, i 2595 
R. Pap. • idem i 2527 
J. D.-kker. H Grafhorst, • 2443 
gegund. 

Wageningen, 40 Juli: h.-t makeu van den stoomtram
weg Wageningen -Station Kilo; ingek. H bilj.. als: 

J. II. Polder on H. Giesen, ƒ28,667 
.1. van deu Belg, • 25.500 
.1. S'haafsiiia. I 22.9(H) 
I sink en Van der He ij, len. i 19.820 
C. H'mgen.l.miii, l 18.900 
J. Postuum. » 18,(HH> 
W. en l i . do Vries, • 12,487 
E. Versteeg. • 11,877 

Voor hot maken dor gebuuwen ingekomen 9 bilj., als: 
J. Hou terse, (do UI.1SSI) ƒ44.848 
C. Hoogendoorn, • 31,880 
J. Scbaufsiiia, n 40.770 
H. Poppal, I 30,449 
De Leeuw, • 30.446 
H. Poppet, (bij 1 maand later oplevering) • 29,699 
I». do Leeuw, i 29.696 
W. de Vries, • 27,726 
P. Laaadava, • 26.847 

Amsterdam 1 Aug.: de levering van 3 stel werktuigen 

en 4 keteltjes voor stimmsloepen van 25 Eng, voet. ten 
dienste van de Marino; minste iuschr. was de Koninkl. 
fabriek van stoom- en andere werktuigen, le Amsterdam. 
voor j U.100. 

Amttrrdam. I Aug.: bot maken eener bouten fun
deering voor hot NcdorluudsLh"Panopticum; ingekomen 
14 bilj., als: 

B. van Buren. f 19,800 
I. eibbrand. » 18.950 
B. Janse. > 18.000 
D. It. van Dartelen. i 16.832 
Straatsburg. • 16,654 
Schmftl en Hermans, » 14750 
J. Koster. • 14.444 
Sch.mnenburg en Maks, • 14.358 
W. Jansen, i 13,884 
A. Paens. i 14.800 
II. Meekers , 13.728 
Lakoman. i 13,440 
(orn.-lisse. i 12.994 
P. N . Wolff 11.869 

Uardrerht, I Aug.: het maken van eene fundi-oring 
voor een woonhuis aan den St.-Jorisweg, onder beheer 
van d.-n bouwkundige D. J. Kwak: minste inschr. was F. 
L. Meiboom, te Dordrecht, v.mr ƒ365 ; gegund. 

Zin r«-n , l Aug.: h.-t bouwen van woonhuis en kantoor 
v.mr A. G. Wijers, onder boboer vau dou architect .1. 
l'itorwijk Wz., aanbesteed in |mre. en massa; v.mr de 
massa ingekomen 5 hilj.. als: 
ti. Schuiiuk, te Zutfen. f MOB 
J. A. Garvelink en Zn.. i idem . 7462 
J. O. Meilink. • idem » 7412 
Skiet en Assink, • Lochem, • 6462 
G. .1. Boerstool, * Ri minnen. s 6248 
Iu perceelen was do inschrijving samen ƒ6576,50. 

Amolrrdam . 1 Aug.: de levering aan bot do|>artemoiit 
van Koloniën van : 

1. divers ijzer, R. s. Stokvis en Zoon., Rotterdam, 
ƒ 547.65. 

2. idem staal, dezelfden, ƒ 244.60. 
3. idem idem, dezelfden, ƒ 4954.81. 
4. idem ijzer. II. Liithiivon. Amsterdam, ƒ 12.645.88. 
5. 4000 M. nieuw tinnen doek. ,1. van Dooien eu Co., 

Bokstel ƒ 8 5 2 
6. 8000 KG. zinkwit, II. Vet te winkel m Zoon, Am

sterdam, f 682.20. 
7. 9000 K G , idem. dezelfden, f 8040.60. 
8. 10.000 , idem, dezelfden, ,. 2274. 
9. 10.000 • idem, dezelfden, i 2274. 

10. 9,000 l idem. dezelfden. • 9046.00, 
11. 3,000 » ziukgrijs. .1. |(. Kroon on Co., Amster

dam, ' 892.50. 
12. 4000 KG. idem itot verf aangemaakt). J. B. Kroon 

en Co., f 1L'94. 
13. ko|H-reii haken en kousen, ('. Schakel. Amsterdam. 

ƒ 898.90. 
14. ijzeren idem. II. Hotz. 's-llage. f 728.59. 
15. 4000 stuks ijzeren kousen, dezelr.le. f 400. 
16. diverse jden'i. dezelfde, ƒ 411.50. 
17. 80 st. esschen hou ten stammen, De Goederen en Zn,. 

I.inschoten, f 987.60. 
18. divers leder." Stoim.um eu Van Straten. Amster

dam, f 5893.60. 
19. 5I100 KG. poetskatneii. Van Dam en Co., Amster

dam, ƒ 2806.45. 
20. 5400 KG. idem. dezelfden, f 2832.85. 
21. 5400 i idem. d.-zelfden. f 28W.W, 
22. diverse heimepeu slangen. H.Nigland en Mass.'-.-. 

Dordn-cht. f 1181.91. 
23. idem klem, R. S. Stokvis en Zoon. ƒ1130. 
24. scheopsgioteis. pagauiers enz., G. de Goederen en 

Zoon, f 158", 
25. 600st. sloepriemon, II. J.Schilte. Uselstein, f'ÏWlM. 
26. 700 % idem dezelfde, '..2925. 
27- 780 » idom de/elfde. i 3610, 
28. Stearine-kaurseii. Sloaiino-kiLirs.-nfal.iiek * Apollo '. 

Schieilaui, ƒ4708.42. 
29. hang- en sluitwerk, G. H. J. van der Meiden. Am

sterdam. ƒ279.44. 
30. idem. dezelfde, f 458.40. 
31. kwasten on IK list e| werk. T. 11. de Jong. idem, 

f 1681.55. 
32. idem idem, Aug. Zevenboom en Zn., idem. M625.60. 
33. idem idem, dezelfden, ƒ' 795.05. 
34. koperdraad en gaasketting. Van den Bergen l'o.. 

Amsterdam, ƒ 2404.85. 
35. diverse ijzeren houten, R. S. Stokvis en Zoon, 

ƒ 212.47. 
36. idem idem. Everts on Van dor Wevdi-n, Helmond. 

f 810.50. 
37. idem idem. Van den Berg en C a , ƒ1514.26. 
48. gereedschap. It. II ,1. van der Menl.-li. ,'455.40. 
39. divers garen en koord, geene inschrijvingen. 
40. nmd kwartier en zwart wollen band, J. Vu 

Heeze. ƒ 305. 
41. diverse papiersoorten, W. Uitsnik, Zutfen. ƒ 411. 
42. verlichtingsmiddeleti, ('. Schakel, Amsterdam , 

ƒ 595.70. 
43. vlaggedoek. Van llartrop en Zn . Leiden, ƒ4451.57 1. 
Siranlngen. I Aug.: bot verrichten van verfwerken 

aan bet beursgebouw: minste inschr. was R. Tid.leiis, te 
Groningen, v.mr ƒ1013. 

t'trerht. 2 Aug.: lo. hot maken van oen.- af heining 
niet hekken v.mr oen douane park on oen gebouwtje voor 
privaten en walorplaatsen op het station Venloo; iugek. 
5 hilj., als: 
H. Olesberts, te Maasbracht, ƒ 7800 
L van Gaal, • Geldrup, s 7590 
J. W . v. d. Potten, • Helmond. * 7540 
•I. Lau.lv. • Sittard, » 7450 
H. C. Janssen, • Maasbracht. « "150 

2o. de uitvoering vau herstellingswerken aan de lei- en 
spoorwegduiumeii hij de overbrugging van het Holland-, h 
Diep en aan de glooiingen op hot station Moerdijk; ingek. 
6 hilj.. als: 
T. do Grimt te Giesendam, ƒ 2 0 1 6 
o. Beenhakker, * Sliedrecht. » iwti 
B. P. de lireot. >. Cicsotidam, » 1840 
.1. Woudenberg, •> Oubboldaiii. * 1700 
M. van Houwennge, • Sliedrecht » 1640 
Dezelfde. . 1620 

t'bhrrgen, 4 Aug.: hot bouwen eener tweeklassig,. 
openbare school aau den straatweg naar lleek; ingekomen 
7 bilj., als: 
W. Vierboom, te rbbergen, ƒ 10,300 
F. Ihisketis. i Nijmegen. S 8,499 
J. Th. K.rkholl. .. idem s 8,282 
J. van Schadewijk. Driiten, » 7,9S5 
M. Kuikens. H Gassel, » 7,979 
tl. M. Hendriks, • Nijmegen, « 6.985 
II. W. van dot Waaiden. . idem * 6,840 

a-Hage, 4 Aug.: lo bet leveren van 90,000 grenen-
bouten dwarsliggers, iu 3 perc: 

pare l perc. 2 perc. 3 
J. N . ,h- Haas ,<i Sohne. lo 

Wos.-l, / 57.000 f 55,500 ƒ 52.2110 
K. II. Clercx, te Bokstel, 53,400 63,400 53,400 
Barasteln en Faïder, te 

Parijs. 50,000 50,000 50,000 
Van der Ma.h G i | K , te 

Dordrecht, 49,770 49,770 49,770 
lleiiiiert en Fasshonder, te 

Antwerpen, (voor I percA 47.650 47.650 47.650 
2o. hot leveren van 10.000 eikenhouten idem; ingek. 6 

bOL. als: 
I. Nahuis, te Groenloo, f 80,980 
J. II. van HIM.ger wou, » Bokstel, s 29,819 
K- II. Clercx, i idem i 29.sou 
.1. N . do Haas \- Sohne. - Wesel. - 29.200 
Bennert en Faasbender, Antwerpen, i 29.150 
J. J. van d.-r Eerden Pz., « Bokstel, „ 29,100 

So. hei besteding van hot maken eu voltooien van de 
aardehaan, deu bovenbouw, de overgaiigs- eu eenige 
verdere werken v.mr deu sjmorweg Zaandam -Hoorn; 
ingekomou 4 bilj., als; 
V S. Schaafsuia, te Harlingen. f 2,819,000 

•I. do Klerk, » Werkendam, '* 1,965,000 
0. Volker, s Donbi-ebt ou 

A. Volker Lz., » Sliediecht, » 1.882,000 
C. Vering, II ii. over, » 1.668,000 
6 bilj.. ais: 

Hilversum, 4 Aug: het bouwen van 2 onderwyzers-
woniiigen; ingek. 5 bilj., als: 

H. van Schadewijk, te Soest en 
B. van Schadewijk, i Hilversum, f 15,754 

II. C. Klokke, • jdem .. 15,300 
I Salt/er, . idem • 14,940 
J. E. Brimvel, i idem i 13,072 
I. T. C. Zweesanr.lt, • idem » 11,808 
gegund. 

Amslrrdam, 4 Aug.: het Imuwen v.m 4 woonhuizen 
met Imveiivvoiitiigen. aan de Van-der-Heiden en llertnoiiy-
slrateit, Ier bel r van de architecten l i . II. Salm en 
A. Salm tt.llz.; ingek. 15 bilj.. als: 

Van Dartelen, f 108,040 
Schaude. 103,343 
l iuijir en Schouten. i 99,300 
WOUT eu Zoon, » 96,949 
11. Ihijink, • 93,998 
De Ra'au en Zoon en Cerhjii. • 92.400 
tb-ht. Van Beikuui. • 01,580 
Spaans, • «1,200 
Van Buren. i 90,928 
l.eibbrindt, „ 90785 
Voskuijl. ,, 90.492 
l: - kl, i 89.990 
Koster. « 89.638 
D. Heijink. « 8:1.100 
Oostrink en Schutt * 82,900 

l l r i n . 4 Aug: do levering uau de :irtille|-josta|ml- on 
coii-,tructu--tiiagazi|n.-n van 17l),lHMt Kti. messing|.taat, dik 
aooSS M ; minste inschrijver was G. J. Leeuwenberg, te 
Delft ii ƒ 75.18 per 100 KG, 

Arulirm. 5 Aug.: het herstellen vau buitengewone 
wintel-schade aan do v -wegen en v -stoepen, bohoo-
r Ie tot de Rijksvereii te Kuilenburg. Zalt-Bommel en 
Oud-St-Andries, m 3 perc; minste inschrijvers waren: 

Ie perc J. de Haan. te Arnhem, mor / 424; 
2<- i P. W. van llathuro. lo Tuil. voor faGM; 
Se i .1. de Haan. te Arnhem, v.M.r ƒ 4 9 8 . 

lenolif, der Uerieliten en Mededeelingen. 
B LT I T E N L A N D. 

— | I n don buurt sjioorweg Eb.-rsil.nf Wtirlienthul 
(Oosteniijk) bevinden zi .h twaalf kleinere kokerbrug-
gon eu een.- vak wei klit lig (b'achwerkbrücke) van 
21 M . spanning, welker bovenbouw uit week Bes-
semoi -s taal (vloeiijzer) vervaardigd is. De geklonken 
liggers wonlen onderworpen aan een belast iugproef, 
wiiarbij de uiterste vezels 10 K . t i . per vierk. m . M . 
hadden le weerstaan (? d i l zou 10 millioen pond 
per vierk. el zijn! Zou het niet 10 K . G . per • d . M . 
zijn.' of bedoelt m e n uitrekkingskrachi .') en daarbij 
geen blijvende dourbuiging hebben ondervonden. Even
eens heeft de vakworkbrug zich goed gehouden. De 
insjiectcur van het bestuur over staatss|mnrwog-ttouw
werken, de heer l luss, verklaart zich een worm voor
stander van het Flueeeieen en beveelt de aanwen
ding daarvan aan v.M.r vak werk bruggen van gruutere 
spanning. Hij wil een bedaarden vooruitgang en 
houdt zich overtuigd, dat binnen weinige jaren lu-t 
Bossenlerstuul de heerschappij zal voeren en het ge
smeed ijzer zul ophouden iu aanmerking te komen 
als bouwstof voor bruggen en dakstoelen. 

— © De invloed van den tijd van het vollen op 
de duurzaamheid vau h.-t hout blijkt mot de volgende 
proeven. Vier dennen van gelijk.-u leeftijd, uilen 
even gezond , gegroeid op donzelfden bodem en onder 
dezelfde omstandigheden, werden geveld tegen het 
eind van December, van Januari, van Februari en 
van Maart , en zoo bekapt tot bulken van 10 M . 
lengte, 15 cM. breedte en 10 cM. dikte, dat de 
kern in hot midden bleef. Nadat de balken behoor
lijk uitgedroogd vvaien, legde men ze op schragen 
en belastte ze met gewichten iu het midden om hun 
draagkracht te beproeven. Dnurbij bleek, dat de 
iu December gevelde balk lu-t grootste draagvermo
gen had, die van Januari 1 2 % minder, die van 
Febr. en Haart 2 0 % tot : i 0 % in draagkracht wa
ren afgenomen. 

Even oude en dikke dennen, omgehouwen gedeel
telijk tegen het eind van December, gedeeltelijk tegen 
het eind van Maart, werden lieweikl tot palen van 
10 c M. iu middellijn en na uitdroging in den grond 
geslagen. Terwijl die vun December na zestien jaien 
nog stonden, braken de in Maart (den saptijd) ge
volde reeds na .1 of 4 jaren bij de geringste bewe
ging af. 

Met hout van twee gelijke deunen, waai van de eene te
gen het eind van December, do andere tegen het eind van 
Februari geveld werd, bevloerde men twee paardenstal
len. De vloer vau het Divemliei-hout diuude zes jaren, 
de andere moest reeds na twee jaren worden vernieuwd. 

Twee wagenraderen wenlen van velgen vun beu
kenhout voorzien, dut gedeeltelijk in December, ge
deeltelijk in Februari geveld was geworden. Het 
Deceiidier-huut hield, ondanks druk gebruik, 0jaren 
stand; de Maart-velgen moesten uu 2 jaren worden 
vervangen. 

Het in den winter omgeliouwen hout is veel dichter 
en minder ijl dau hot tijdens den omloop der rappen 
gevelde en verdient dus de voorkeur voor vaten; 
ook is zijn verwarmend vermogen als brandstof grooter. 

— | Van den 3'" tot den 5 « Februarij j . |. 
hield de Vereeniging van Duitsche cement fabrikan
ten te Berlijn een algemeene vergadering. 

De normen voor het beproeven van portland-ce
ment vinden niet alleen in Dtiitsehlond algemeen 
ingang, maar worden ook iu het buitenhuid met 
geringe wijzigingen aangenomen , zooals in Oosten
rijk , Zweden, Denemarken en Engeland. Volgens 
proeven vnn Dr. Tumei oefent de wijze van fijn
maken door slijpen (roolensteenen) of druk (walsen) 
geen invloed uit op de bindkracht. Bij de vraag , 
welken invloed de toevoeging van fijn zand of an
dere poederachtige zelfstandigheden op de vaat beid 
uitoefent, wenl door Dr. (insslich beween!, dut grof 
zand grooter vastheid geeft dan lijn zand, zoolang 
hot gelijkmatig is. Wonlt echter grof zand ge-
moiig.1 mot lijn zand , dan geeft het mengsel groo-
tere vastheid. Hierdoor laten zich de hoogere vust-
heidseijfers verklaren , door Dyckerbcff verkregen bij 
menging uiel kalk en door fcidmengei- met andere 
poedervorniige stollen. 

Feego heeft uit proeven het besluit getrokken, dat 
men iu den betonbouw bij gewelven een hitte van 
130—150" C. kan toelaten, zonder hun draagver
mogen te verzwakken, maar dat men ze zoo lang 
mogelijk moet laten slaan, alvorens ze te gebruiken. 
Hoogere warmtegraad verminden de vastheid. Del-
briick bevoelt droge Imlonneering aun, ol bescher
ming van het beton door buizen die lot den bodem 
reiken. 

— O Reed s wariuiedichte omhullingsmassa voor 

http://No.it
http://4si.cn
http://ihmrhurg.cn
http://VV.Mii-il.it
http://s-lkis.li
http://pl.iuts.-u
http://Lag.-Mier.lo
http://Slio.lr.-eht
http://Boiiimelorwaard-lmveu-.lon-Moi.bjk
http://Sloaiino-kiLirs.-nfal.iiek
http://Lau.lv
http://Zweesanr.lt
http://Eb.-rsil.nf


D E OPMERKER — Zaterdag 0 Augustus 1881. 

stoomcilinders en buizen is een soort vnn dicht v i l t , 
bereid uit wollen lompen. Deze stuf, uit Amerika 
ingevoerd, wonlt in stukken van 3 Eng. voet lengte 
en 1 tot 00 E . dm. middellijn in den hamlet ge
bracht. De stof is zeer warmtedicht, dat is : een 
slechte warm lege leid sier, zeer stevig, niel onooglijk, 
zeer licht, zoudat, bij een dikte vuu % dm. (2 
i'M . de vierkante voet slechts 1 oud point of de 
M •' slechts 5 K G weegt. Daar de omhulling uit 
eeu gelijkslachtige, vezelachtige zelfstandigheid be
staat, die week en veerkrachtig is, heeft men, hij 
behoorlijke aanwending, geen scheuren of afvallen 
te vreezen. Als de buis aan het weder is blootge
steld , moet de omhulling eeuige malen bestreken 
worden met olie of vernis, om het indringen van 
nat te verhoeden. 

— O Volgens e,m bericht van den beer Lang 
umt rent de ondervinding, te Karlsruhe opgedaan, aan-
gaande de werking van de vorst op de waterpijpen, 
blijkt, dal er geen ongevallen plaats hadden gehad, 
als zij een bedekking van 1.8 M . «likte hadden. Niet 
minder dun 205 geleidingen naar de buiten bevroren. 

! i I N N E N L A N D. 
Amsterdam. Iu eene buitengewone vergadering 

van aandeelhouderi in de lioilandsclte Uxeren-Spoor-
wegmaatn huppij werd tut lid van deu Hand van 
Administratie, in de plaats van wijlen den heer Mr. 
J . Monet hflrt vau Vollen boven, met algemeene stem
men gekozen de heer .1. VV. Bake, die deu laten 
Augustus a. s. als administrateur aftreedt. Met den 
gekozene stonden op hel drietal de heeren Jhr. C'. 
Il . i i taen eu II. II. Heets. 

Vooraf wijdde de waarnemende voorzitter, de heer 
Mr. F . Th . Westerwoudt, een hartelijk woord aan 
de nagedachtenis vau den heer Messchert vau Vol-
lenhuveu, die met ijver, talent en voorkomendheid 
de belangen der Maatschappij had behartigd. 

Ook de heer J . W . Hakt', afti-edeud administra
teur, werd dooi- den voorzitter loffelijk heitlacht. 
Omtrent zijn opvolger, den heer It. W, J. C. van 
den Wall ISake, die ook reeds zijn sporen aau de 
llollaudsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij heeft ver
diend, hail men alle recht de beste verwachtingen 
te koesteren. 

— Op de statuien der Westlandsche Stoomtram-
wegmaatachapptj, met een kapitaal van ƒ 4 0 0 , 0 0 0 , 
is de koninklijke goedkeuring verleend. 

De lijn zal loopen van 's Gravenhage door Loos-
duinen, Poel wijk, Naaldwijk, Mousier en V t i r a -
veaande. 

In het bestuur treden op de l u w e n : J . W . B a k e , 
Mr. K. Hooft Graafland eu Jhr. Mr. II. de Bosch Kem
per. De directie der llollaiidsrhe IJzereil-S|ioorweg-
inaatschappij heefl zich bereid verklaard de exploitatie 
op zich te nemen, o. a. op vooi waarde, dat voor het 
beheer dier exploitatie geene vergoeding U-dongen 
wordt en dat eventuëele verliezen door haar gedra
gen zullen worden. 

Rotterdam. De heer S. St i ieuing, directeur 
der gemeen te-teek enschool alhier, heeft voor de l«-
noeming tot leeraar aan de op te richten normaal
school voor teekejioiiilerwijzei-s en aau de school voor 
kunstindustrie, te Amsterdam, bedankt. 

Arnhem. Naur men verneemt, zijn niet min
der dan 41 antwoorden ingekomen op de prijsvraag, 
door het Hestuur van den Vogel-en-Pluiileiitiiiii uit
geschreven. De jury is met baar arbeid aange
vangen. 

Bergen-op-Zoom. De Raad heeft met alge
meene stemmen concessie verleend tot aanleg van 
een stoomtram naar het Tholensche veer; waarbij 
tevens werd aangenomen de richting dóór de stad. 

Het verleenen eener subsidie werd met bijna al
gemeene stemmen verworpen. 

Schoonmaken van gips. Het gewoonlijk 
lastige sc hoon maken van gipsfiguren wordt zeer ge
makkelijk gemaakt als men ze met eene dikke stijt-
aelpap vun omstreeks 1 millimeter dikte overdekt en 
alsdan op een luchtige plaats in de tocht zet. Na 
verloop van eenige ureu is de stijfselpap door het 
uitdrogen afgesprongen, en kan gemakkelijk wegge
nomen WOrden , terwijl aan die pap alle onzuiverhe
den van stof enz. aanhangen, zoodut, indien het 
werk goed verricht wordt, de figuren zich als nieuw 
vertoonen. 

Amerikaansch hout. Vroeger is in dit week
blad gewaarschuwd geworden voor het gebruik van 
Amerikaansch yellow-pine, naar aanleiding van on
gunstige uitkomsten bij den bouw van eeu kazerne 
le Berlijn. In het Wochenblatl fur Ingen. und 
Arch, komt de heer- Krult tegen de veroordeeling 
op , en wij l het Spoedige bederf aan ondoelmatige 
opstapeling van het hout vóór de aanwending, l l i j 
wijst op tal van vervaardigde vloeren, deuren, vun
siers enz., die de voort redelijkheid van dal bout 
bewijzen, (-f-) 

— 7 Volgens de totdusver verkregen* uit -
komsten o|tent zich voor het tripoli t i l een toekomst 
van uitgebreide toepassing, zoowel voor stukadoor
werk als voor gewoon metselwerk en arbeid, waar
bij de vochtigheid grooten invloed heelt. Omtrent 
het weerstandsvermogen tegen vorst eu snelle af
wisseling van warmtegraad of andere invloeden van 
de weersgesteldheid moeten nog nadere proeven 
worden genomen. 

I I I K K E H I N G K N . 
De Zwolsche Raderstoombootmaatschap

pij beeft over I88i> rekening en verantwoording 
gedaan, die zoo gunstig was, dut meu besloot, een 
dividend van 8 pCt. , of / 80 per aandeel, uit le 
keuren. 

De Arnhemsche Melkinrichting beeft iu het 
afgetjoopen jaar zeer gunstig gewerkt. Na aftrek van 
M I J eansienlyke afschrijvingen op vaste en roerende 
goederen, kan den aandeelhouder:» 0 pCt. worden 
uitgekeerd. 

Advertentiën. 

Itouwkimdig Opzirliler. 
Bij de Gemeentewerken te Arnhem wordt G E 

V R A A G D een BOUWKUNDIG OPZICHTER, 
jaarwedde / 850. /.ij die bij practische kennis, 
ervaren zijn in het Teekenen. /.uilen het meest 
iu aanmerking komen. 

Brieven franco, onder overlegging van bewijsstuk
ken, aan den Burgemeester vóór 15 Aug. 1881. 

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 I N W E T H O U D E R S van ROT
TERDAM zijn voornemens op Woensdag den 17 
Augustus 1 8 M , des namiddags leu 1 ure, ten Raad
huize aldaar aau te besteden : 

Het bouwen van eene Bewaarschool 
met Bovenwoningen aan de Drie 
Vriendenstraat. 

Alles nader omschreven iu het bestek en ile voor
waarden d ï e , op de gewone dagen en uren, ter le
zing liggen op de Pluuisvlijke Secretarie en het 
Stads Timmerhuis le Rotterdam, en ook voor den 
prijs van f 0.25 verkrijgbaar zijn bij Wed, I'. V A N 
W A E S R E R G E en Z i J O N , Boekdrukkers uun den 
Houttuin n". 73 . 

Nadere inlichtingen ziju te bekomen aau gemeld 
'Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Zaterdag den 13 Augustus 1881 , des voor
middags ten 11 ure. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Architekt I. G O S S C H A L K za l , namens het 

Nederi. Israel. Armbestuur, den tblen Aug . a. s., 
des middags ten 12 ure, ten kantore vau hel Ne
deri . Israel. Armbestuur, Nieuwe Keizersgracht 110, 
te Amsterdam, va» ren tot hel ontvangen van 
insehrijvingsbilletten, inhoudende aanbiedingen voor 
hel bouwen van een Gasthuis op een terrein aan 
de Nieuwe Keizersgracht bij de Miudergriicht aldaar. 

Het Bestek met 4 teekeningen is ad /5 verkrijg* 
laar hij de Boekdrukkers de l l l l . G E H R s . 1HNGKR, 
Waruioesstraal 1 7 1 , te Amsterdam. 

De aanwijzing iu loco zal geschieden op Vrijdag 
den 5 d e n Augustus , des voormiddags ten tO ure. 

Moziiik Tegels voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I I I L I . E S , COIIKI-
IIORS, W A R A N D A ' S , euz., ulsiiiate IIEKI.EËIJINli 
von M U R E N , T E G E L S voor l 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 i i - l i i i i i ' i n l A g e n t s c h a p v a u M a » & C'. 

v o o r Nederland en d e s z e l f s K o l o n i ë n 
G - . « T . O O R , 

F i r m a A N T . D E W I L l J , 
Seheepntakershaeeti IV2 en JuUerstraai .V". 56. 

ROTTERDAM. 

Verwarming en Ventilatie 
G E N E S T E H E B S C H E R & C . 

I M tt IJ M , 

INGENIEURS E N C O N S T R U C T E U R S V A N C A L O R I F È R E S , 
l e v e r e n e u n i u l f t e i i i r l r h t l i i s i - n voor v e r 
w a r m i n g en \ i ' i i t i l i i t i r van o u n i b A l t' eu 
p n r t l r u l l e r e d ie b o u w e n als H e r k e n , M r h o -
l e n , l l o t t p i t n l m . M c h o u v t b u r g e n . Mori«*-
t e i t e n , H u f l i ( l u i I x e n , » n o n h u l z e n euz. ens. 

Generaal-Agenten voor Nederland C H A R L E S 
H E M Y E N BI E N E A IT , Boompjes 5 4 , Rotterdam. 

Nieuwe Prijscourant met opgaaf der reeds hier lo 
lunde gemaakte toepassingen woidt op franco aan
vrage gratis verzonden. 

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 3 ff 
o & J W A A L V O R M E N D R I E L I N O i £ g . 
£ ( G E V E L S T E E N ) P» * 
worden tot concti nee rende prijzen gemankt aau de 

Steenfabriek van 

«I. m i i > i i t i»»., niMkiini 
B. UOLSJBOER, te A r o h e m . 

• M M . Z i l . i - r r i i M r d a i l l r v u o r W u i e r -
p a » . - I I I M I r u n u ' II (e I I . 

• N T S . l l o o g K l e u i . d e r . r h l ' i ü l n e v o o r W I I -
l i ' i | i n « - r n l l . . e k , i , . . , l - l , , . l r i i i i i i i i ( . n . 

Voortel E y U E R R E S , B A K E N S , M E E T K E T T I N -
I I K N , l ' A S S E R I K I O Z E N , enz. enz. 

. V l t " < - l l l < - « - | l I ><-|><>l 
D U 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SA\I» A C'E . TL m i . M K S . FKWkKIJk. 
ZILVEREN VI111> U l . l . i : 

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 Prijwouiwit zijn le oevnitfen bij 

J . J . S A N I I , Wijnli aven / ti Ratterdu m , alwaar ook 
verkrijgbaar: Velschillende soorten van goedkoops 
TEGELS en TROTTOIRSTEEN EN (genre 
Surreguei nines). 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudscbe singel 08, Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie vun de zoo gunsüg bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uilstag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij vuu Bouwkunst te Rotterdam, 
Worden op aanvraag franco toegezonden. 

FABRIEK DE H O L L A I S C M IJSSEL 
I » VA J €> If ti II tV C». 

Civiol-lri«©rii©\i.ra» te Oudewater. 
leveren en vervaardigen in den kortst mogehjken tijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzeiTotistructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte eu opbrengst van 150 lot 2000 M 3 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Kete l s . D r i j f w e r k e n , Locomobie len . Heimachines, 

Steen- eu T o ; ; el vormmachines IJaeren K a p - eu Brugconstruotlën enz. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E ROOIER 28. 

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

van K E I J L N G R O E V E N . 

1 PARKETVLOEREN, 
= V I L L E R O T * B O C H . M E T T L A C H 

2 B O C H F r è r e s . M A t B E U G E 
- M I N T O N . H O L L I N S & C " . . STOKE 

bij ile Vcrteggnwootdtan en D.pOth.iuter.1 
V D E L I N T & C " . . Ihu i i i f . l i e l 7 . Rotterdam. 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
F A B R I K A A T 

mm, IIIML iur.. EMELAMI. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H.TRIP. R O T T E R D A M . 

Teekenbehoeften voor D U U W P . U I I U I U C I I 
Th. J. DOBBE, te Utrecht, 

V o o r s t r it i i I 50*2 en 50:1. 
In liet M i _ . i / i | i i is sleetls viwri-jilif,.: eene ruime 

keuze vnn wit en getint Teekenpapier in rol
len en v, Hen u i l de Itesle Eubrieken. Détailpa
pier iu iliveoe kwaliteiien. I'itIIIIIIII.-II.I Calqueer
papier en Calqueerlinnen, .lit butste is eene 
kwaliteit iiiislnileinl v.mr mij jjetiibrieeeid en iluar-
voor mei mijne Firma gewaarmerkt. 

Papier au Millimetre en alle andere Tee
lten- en Bureaubehoeften v i n i r Ingenieurs, 
An liilei ten en Aannemer*. 

Monete, irrage gratis toegezonden. 
lle vei-sebillende i'eekeii|taj)ieteii van de Firma 

CARL SCHLEICHER Sc SCHULL te Duren, 
waarvan steeds monster» iu oudanclieidene Tij.Ia-In i l -
'en v kuiiicn , zijn bij mij te verkrijgen voorde 
daarop aangegeven prijzen, zonder eenige ver
hooging. 
fW Papier Diaphane voor het maken van 

Calques voor Photolithographiën. 

Specialiteit 
V A N 

W A T E R P A S - , H O E K M E Ë T -
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Arch i tec ten , Landme te r s , 
Teekenaars , enz, 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

W E E G W E R K T U I G E N . 

G E N T (België). 
Kenige Fabriek van liet Vasteland . waar alle soor
ten CEMENTTEGELS vervaardigd worden. 

MOXSTKItS i n MONSTKKKAAItTKX rijn u|. 
franco aanvrage te bekomen. 

G I P S en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen leurden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1R,FREEM, 
Architect te Arnhem. 

H. & J. SÜYYER, 
F A B R I K A N T E N V A X 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M 

Aannemers-Materialen 

S C H O O L B A N K E N , 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, wonlen ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l lt*n v o o r h a n d e n , p r i j s o p g a v e n en 

s c h e t s t e e k e n i n g e n worden op aanvrage direct 
toegezonden. B l * 1' J*. 

4 Heimachines. Systeem MoRUlssoN met of 
raider schip, 

3 Stoommortelmolens. 
2 Betonmengers. 
2 Betonkokers. 
Dagkeeten. 
Heimachines voor Itoll, Stelling. 
1 Stoomtrasmolen mei breker. 
1 Drijvend stoomgemaal, gevende p. m. 25 

M- water [ier niinuut (.t a \ M. hoog opvoei-ende). 
Kalkloodsen. 
Ankers. Kettingen. Kelderwinden en di

vers Aannemers-materiaal, alsmede eene groote 
purüj dennenhout en paaleinden. te bevragen bij 

L J. van den STEKNHO VEN, «V Co. 
Aannemers, Handelskade, 

Amsterdam, 

S E L I C A A T 
van .!,!.{.) -raden i«r In-handeling van Muren eu 
Gevels, overtreffende de kfvaliteil die der meest 
geprefereerde merken , wonlt waterblank geleverd : 

in origineele vaten van e'. 200 K g . a / 7 1 / , per 
50 K l i . fiiHtvrij, 

in bernandde Oesachen van c\ 00 K g . ü ƒ 0 per 
50 K g . llesch op rekening, 

door: VAX VPKN & C% 
ROTTER OA M. 

\\\\ 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
I T i n i i 

r i i i i i u i u i i 
Nalmirl. Asphalt van: 

A M S T E R D A M W j » U l M T I U ™ 
Bruut» x :t '••.l^AMeeW, Z W I T S E R L A N D 

ilmiiiiiii'iini 'ri'ilr Asphaltvve^eii i'ii ilim llorsclivliH-reii. 
Wriirn iu Asplialt-MastJek voor Troltoirs, Skaliiii'-llinks, Miiiiulncmi, Kelders. 
Kolf- en kegelbanen, Winkel- en lacvrijiiloeren, (iangen, Veramla's, Hrug- ru 

llakbeilekkinsen. Ileion-I i i n d i T i i i i u c i i , Stallen en/., enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend, (liuloorilriiiitliiuir, hVnutsuerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent bet leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
aau het Kantoor dei fabriek, Beltweg I I , Amsterdam, of hij deu lieer II. (J. K N ' O O l ' S C . U / N . , Beek
straat 1. 0 2 , te i t m A e m . ite Directeur, W. PATON WALSH. 

Gedrukt bij 0. W , vau der Wiel & O , le Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N". 33. Zaterdag 13 Augustus 1881. 

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 sbiiDiiement bedraagt voor het binnenland ƒ l.flö per 8 maniuleu of 
wel bij vuoriiitbetaliiiir, SH gulden per jaar. Afzondtrlyke uommers by voor-
uitbeateüiug 15 cent. 

Alle stokken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Ailvrrti-titivn van 1-5 rrgrN ƒ 1 . — , daarboi 

| . i . . : i ' - . - i : . ; I ' eil II) CRüt VOor SSI bewiJHUuliiliicr. 
ti-ulaiid H') cent per n _• i. 

li HO cent voor i lken nycl 
Ad verte n tien vuor bet bui-

N A T I O N A L K TKNTOONSTEI . I . IN-1 
VOOR 

D E C O R A T [ K V K S C H I L D E R K U N S T 
T E A RN II K M . 

II. 
(Vervolg en slot van No. 31.) 

Ann het slot van het eerste gedeelte, aan de/e 
tentoonstelling gewijd, gaven wij het voornemen te 
kennen om nog enkele inzendingen op het gebied der 
decoratieve kunst te bespreken, alvorens tot de mar
mer- en houtschilderingen over te gaan. Door 
Schmitz J r . . firrna Martens en Co., te Amaterdani, 
wiens plafond reeds genoemd werd, zijn drie schil-
derijen, kerkpolvchrnmie, ingezonden, waarvan figuren 
en ornementen goed geteekend /i jn. Indien dc ca
talogus ons niet te hulp WILS gekomen zou hel nimmer 
bij ons opgekomen zijn, het plafond en het stilleven, 
dat van vee! minder gehalte is, aan den zelfden maker 
toe te schrijven. 

De platen, door C. II. L. Susan te's-Gravenhage 
ingezonden , zijn goed van teekening en ordonnantie 
en krachtig van kleur. P. J . lzeren te 's-llage 
zond, behalve zijn goed geteekend pleister, een ont
werp voor eene vaas , waarvan vormen en ortiementatie 
met smaak gekozen, en de bewegingen der lijnen 
elegant saamgesteld zijn. 

Het ontwerp eener decoratieve wandschildering van 
G . II. van der Linde uit Zwolle is goed gealaagd; 
het ornement is goed aangebracht, de teekening 
breed en zuiver behandeld, en alleen de klem-is mis 
schien wat te schri l , waarin echter naar omstan
digheden gemakkelijk wijziging gebracht kan worden. 

Met een enkel woord willen wij melding maken 
van het voordoek of scherm in miniatuur, door 
C. R. Dankineijer, leerling te Amsterdam, ingezonden: 
het bezit vele verdiensten, bet pei-s|iectievischc ge
deelte is in eene juist wijkenden toon gehouden, en 
het behoort tot de weinige ingezonden voorwerpen 
in dit genre , zoodat een woord van aanmoediging 
pp zijne plaats is. 

Met genoegen zagen wij het ingezonden halfrond 
met tegeltjes van J . Thool't uit Delft, die op de ten-
stelling van 1879 zoo schoon etaleerde; eere den 
inzender, die moeite noch kosten spaart om deze 
beroemde oud-Ilollandsche kunst te doen herleven. 

N a nog een gunstig woord over de zeer verdien
stelijke wajiens door 1\ A . de Graall', meesterknecht 
te Arnhem, en de proeven vau heraldiek door J . M . 
Lion te 's-Hage tc hebben gesproken, nemen wij 
van deze afdeeling afscheid, om ons niet marmer- en 
houtschilderen bezig te houden. In dat genre, waar
van zooveel goeds is ingezonden, valt het moeilijk 
elke inzending afzonderlijk te bespreken zonder in 
herhaling te vervallen: eeuige inzendingen zijn mid
delmatig, ile meeste Beer goed, eu sommige zoo voor
treffelijk , dat het nabootsen het toppunt bereikt heeft 
en gerustelijk met de voortbrengselen uil het buiten
land kan wedijveren. Zou vinden we ondei- no. 06 
door Joh. van der ^ee, uit Sneek, vijf stuks 
prachtige marmer- en houtsoorten ; dat deze stukken, 
ofschoon ze een goed licht hebben, niet in de hoofd
zaal geplaatst zi jn, ligt zeker aan ons onbekende re
denen. Het mahonie- en notenhout is ongekunsteld 
waar cn zacht v:ui kleur; de nerf van het hout met 
de fijne nuances zijn zeer juisl teruggegeven, zelfs 
zoo, dat men met het liestgewapende oog erdoor 
bedrogen zou worden; eveiizou is zijn Port d 'or zeer 

n i k aan lijne nuanceeringen; de aderen zijn zacht 
vloeiend en doorschijnend en het aspect is zoo koud 
cn hard als marmer. Keu der l»oluiigrijkste inzen
dingen op dit gebied is die van II. G. it. Rief uit 
Nijmegen; zijn paneelen met hout- en inannerschil-
der ing, en de schoorsteenmantel zijn onverbeterlijk 
nagebootst; zij» glasjianeel met goud , polychromie, is 
zuiver bewerkt cu met smaak gearrangeerd. 

De door Stortenbeker ingezonden paneelen van hout
soorten mogen, wat natuurlijkheid van nabootsing 
aangaat, met het bovengenoemde kunnen wedijveren, 
iu fijnheid van uitvoering en harmonie van kleur 
verraden ze eene distinctie, die van lijnen smaak en 
ontwikkeling getuigt. De tien |uineelen hout- en 
marmersoorten door A . liinsa, te Groningen, zijn 
mede eene belangrijke, zeer Inziens waard ige inzending; 
zoo ook die onder no. t!2 van A . Roskam uit Lun-
teren, A . van Manen A z n . , tc Velp , Van Eijk 
mi Schiedam, M . E . Ouldetnond uit Koekengen, J. 
W . Kicfler uit Leeuwarden, J . T. Ansink uit A r n 
hem , enz. 

De collectieve inzending, proeven van drie maanden 
leertijd aan de hout- en marmerschildenchool te Rot
tenlam, onder leiding van den beer Van der Burg , 
is zeer belangrijk; men verwachte, daarvan niet het 
toppunt van uitvoering, zooals dat hij sommige in
gezonden stukken het geval i s , doch de behandeling 
is in v i l en het karakter der houtsoorten juist; de 
verdeel ing der partijen in de marmersoorten is inet 
oordeel aangebracht, terwijl de wijze van behande
l ing berekend is om iu de practfyk aangewend te 
kunnen worden, hetgeen uiet altijd gezegd kan 
worden van andere voortrell'elijk uitgevoerde inzen
dingen. Die der Ambachtsschool te Arnhem is voor 
jeugdige leerlingen, wat hout- en murmerschildeiïug 

aangaat, niet onverdienstelijk; het decoratieve ge
deelte zullen we niet bespreken, daar dit de krach
ten te boven gaat en bijgevolg onpractisch is. De 
inzending var teekeningen is daarentegen zeer ver
dienstelijk en wordt als een verblijdend verschijnsel 
beschouwd. Naarmate bet teekenen grondig onder
wezen wordt, ontwikkelen zit h de smaak en het 
gevoel van zuiverheid van lijnen en schoone vormen, 
leert het oog juist z ien, en verkrijgt de hand 
vastheid en vaardigheid, waardoor uiet alleen het. 
nabootsen op gemakkelijke wijze geleerd, maar ook 
de smaak geoefend wordt iu bet doen der keuze 
van hetgeen inderdaad sierlijk is. 

lle ingezonden meubelen getuigen made van voor
treffelijke nabootsing; vooral het geschilderde schrijf
bureau, imitatie antiek, door I'. A . Hansen Jr . uit Den 
Maag, is zoo bedrieglijk, dat men in de meening 
is natuurlijk hout voor zich te zien, waartoe de 
zuiverheid vau teekening en bewerking van hel in
gelegde hout medewerken. De andere meubels, inge
zonden door P . Akkermans, uit Tilburg en J . I'. 
Schatkar, uit 's-Gravenhage, zijn verdienstelijk en 

zeer belangrijk ook de inzending van de in het bui
tenland gunstig bekende glaswerken van J. J. K 
J. Houvy uit Dordrecht, Van Diesen en Kerrebijn , 
uit Haarlem, en van 11. G . K . van Ommeren te 
Arnhem. T. A . Quintin van Gelder, te Vrijenban bij 
Delft, zond chemisch bereide verf eu alabastine. 
kristal-vernissen, oliën enz., maar hieromtrent kan* 
ueu wij geen oordeel vellen, daar deze verven in 
ons land nog geheel nieuw zijn en de ondervinding 
uitspraak zal moeten doen. 

Zeer keurig geëtaleerd expoeeerde 11. de Haas uit 
Arnhem zijn prachtige collectie verfwaren en schil
dergereedschap [ien ; evensoo etaleerden O. Greve uit 
Utrecht zijne diverse verfwaren, L . van Sou uil 
Amsterdam zijne vernissen , en .1. Vis Pz. uit Zaan
dijk stopverf, plamuur en o h ë u , terwijl James W i l 
ling uit Rotterdam zijne welbekende Engelsche lak
ken tentoonstelde. 

De inzending der velschillende decoratieve plaat
werken wordt ten zeerste toegejuicht, wijl men 
daanloor een begrip verkrijgt wat decoratief kim 
en moet zi ju; daarbij vindt men de prachtigste re-
productien van bui ten land sche meesters in die kunst 
en deze kunnen niet genoeg geraadpleegd worden, 
niet om ze slaafs tc volgen, zooals bij eenige op deze 
tentoonstelling, zelfs bekroonde werken kan worden 
aangewezen, maar om ze te bestudeeren eu als leid
draad voor verdere ontwikkeling te gebruiken. 

Zeer bezienswaanl zijn de door 1'. Messchaert K / . , 
uit Hoorn, ingezonden teekeningen uit de vorige 
eeuw, vervaardigd eu geleverd door de toenmalige 
schuilei-fabriek der Vaderlandsche Maatschappij van 
Reederij eu Koophandel te Hoorn. 

Dij het vele, misschien overvloedige, dat inge
zonden is op het gebied van hout- en marmerschil-
dering, betreurt men het, dat er geene vlakke, in 
tinten geschilderde deuren, paneelen of wanden zijn 
ingezonden. Dit staat toch in nauw vet band niet 
de decoratie van kamers, vestibules enz. en al moge 
zulk een inzending voor den opjiervlakkigen beschouwer 
op een lagen tiap staan, valt hel niet te ontkennen, 
dat er somtijds meer smaak en kunstgevoel gevorderd 
wordt, om bij een geschilderd plafond of wanden, 
de juiste stille harmonische kleuren, met eenvoudig 
ornement versierd, aan te brengen dan de prachtigsie 
hout- of marmersoorten na ie bootsen. 

De uitslag van de bekroning is iu het voorgaan
de nommer van dit weekblad medegedeeld en 1 fl 
hier eu daar aanleiding tot ontevredenheid gegeven. 
Ofschoon het niet mogelijk is allen te bevredigen, 
moet iu dit geval erkend worden , dat er werkelijk 
reden tol klagen gegeven is. Men stemt gaarne toe 
dat de Jury geen eerste medaille heeft kunnen toe
kennen, wanneer ze als maatstaf neemt wat in het 
buitenland geleverd wordt: maar het wekt bevreem
ding dat zoovele verdienstelijke inzendingen ouoekroond 
gebleven z i ju , waarvoor de uiedaiHes beschikbaar 
waren, terwijl daarentegen betrekkelijk gebrekkige 
werken, die niets dan kopieën zijn , bekroond werden. 
Dat de Arnhemsche Araliachtsschool een bronzen 
medaille behaalde is w i l verdiend, maar dat de 
Zwolsche teeken- en scbildei'school , zeker een der 
beste inrichtingen in ons land, daarmedegeUjkwerd 
gesteld, is onverklaarbaar, daar juist deze school op dit 
gebied een waardige concurrent is van de Polytechni
sche School. Maar er zijn meer onverklaarbare zaken; 
Bouvy uit Dordrecht, die meer dan eens op de wereld-
tentoonstellingen met goud wenl bekroond en in het 
buitenland eene gevestigde reputatie heeft, kon te 

Arnhem ileehts een bronzen medaille behalen. Wei-
is- waar zijn er drie gouden medailles toegekend, 
maar het stemt minder aangenaam, dat bij elk de-
zei- bekroningen de naam van uun der M m i dei 
jury miHir of' minder op den voorgrond treedt. 

De heeren J . Stortenbeker en Lecomte bleven 
buiten mededinging eu aan de letter van het 
programma is de hand gehouden . daar aau heidon 
eeu gouden heriniieriugsmeilaille werd gegeven: aan 
deu eerste op naam en aan den tweede ter name 
van de Polytechnische School, waarbij de heer Le

comte leeraar is. Ook tien Voorzitter van het Schil-
derslwnd, den heer Van der Burg te Rotterdam, 
vi-d de onderscheiding ten deel, tlat de verven en 
«errhasen van den heer T. A. Quiniijn van Gelder, te 
Vrijenban bij Delft, waarvoor de heer Van der Burg als 
depothouder optreedt, met goud bekroond werden, 
welke eer te grooter i s , daar zij geen andere inzen
ding te beurt viel. Zonder aan de onpartijdigheid van 
de Jury iets te kort tc doen, vermeenen wij temo
gen verklaren, dat hier aan eene overdreven be 
leefdbeid der leden jegens elkander gedacht moet 
wonlen, en dat de bepaling om buiten mededinging 
te blijven voor de concurrenten weinig waarde heeft, 
als dit met eene herinnering- iu goud herdacht wordt. 
Het is te hopen, dat de Minister van Waterstaat in 
het vervolg bij het doen der keuze van de leden 
der Jury beter zal wonhm voorgelichl en dat alsdan 
uitdrukkelijk bepaald wonl t , dat de leden der Jury 
in den volsteti / in des woords buiten mededinging 
moeten blijven. 

De plechtige uitreiking der medailles en getuig
schriften heeft Donderdag 11. plaats gevonden. De 
Burgemeester, tevens eerelid der Commissie, heeft 
daarbij een toepasselijk woord gesproken en erop 
gewezen, dat de tentoonstelling als eerste proef ge
slaagd is. 

Na de uitdeeling der bekroningen nam de beer 
De Swart , voorzitter van het Bestuur der Tentoon
stelling, het woord om ook uit naam der medebe-
stuurdei-s te verklaren, dat met waar genoegen weid 
teruggezien op deze tentoonstelling, die als eeiste 
proefneming aan het doel beantwoord bad. Spreker 
bracht dank voor de hulp en medewerking, van 
verschillende zijde ontvangen en inzonderheid aan den 
Burgemeester, die zich deze zaak zoo zeer had aan
getrokken. 

U K W A R I N G V A N H O L T HOOR V K T I ' K Z U R E N . 
De middelen, gebezigd om het hout te bewaren 

voor bederf, bieden geen waarborg van genoegzaam 
langen duur aan. Immers. tie koper- of andere 
zouten, waarvan men zich bedient, blijven na de in
spuiting oplosbaar cn verdwijnen len laatste door de 
vochtigheid, zoodat na eenigen tijd de bederfwerende 
eigenschap dezer zouten geheel verloren gaat. Aau 
den anderen kant mist ook het kreosoot het doel, 
omdat tleze stof slechts ongeveer een centimeter in
dringt i-ii this eenige spleten voldoende zijn om de 
vochtigheid aan te trekken, die noodwendig eeu ont
binding nu zich sleept, welke te grooter zal zijn 
omdat zij erin opgesloten is. Er is dus slechts een 
tijdelijke behoedende werking van tie zouten en het 
kreosoot; er zou this een voonleel in gelegen zijn, 
deze dienaren te vervangen door vette stollen, die 
zich omzetten in vette zuren en alzoo het hout ten 
eenemale Onaantastbaar maken, tiaar de vette zuren 
onoplosbaar ziju in water. Daarvoor behoeft meu 
slechts zcephoudeiid water iu het hout te doen drin
gen, in gelijke verhouding als tie zoute stollen, zoo
dat tie vezels van het hout bedekt zi ju, nagenoeg 
tie helft van het water, tlat tot invoer van de veile 
lichamen gediend'heeft, tc doen verdampen in eeu 
drooghuis of stoombad (étuve), en eindelijk dat water 
te vervangen tloor genoegzaam aan ge lengt I zwavel
zuur. Vandaar twee bewerkingen en bijgevolg ver
schillende handenarbeid eu stijging van de vuortbreu-
gingskosten. Om tleze ongemakken te vermijden, 
is de heer Jncipies op de gedachte gekomen , terstond 
hij het zeepachtige inspuitingswater een vrij zwakke 
hoeveelheid zwavelzuur te voegen, opdat het gedurende 
de inspuiting genenti-.iliseenl worde, van de onder
stelling uitgaande, tlat, wanneer tie verdamping iu 
drooghuis of stoombad de hoeveelheid water, dat 
als voertuig voor het vette lichaam gediend heeft, 
voldoende zou verminderd hebben, het zwavelzuur 
zijn kracht zou terugvinden en tie verandering van 
het overige zeepachtige water iu vetzuur volbrengen. 

Men moet niet vergeten, dat tie vezels van het 
hout, dooi' tie werking van het opzuigend vermogen 
of de capillariteit, gedurende de droging, tie laatste 
deelen der vloeistof, waarvan het doord rongen is ge
worden , behouden , en tlat dus de chemische werking, 
wanneer zij ontstaat, plaats heeft in het inwendige 
tier vezels. 

Gedurende tleze vervorming worden de vette suren 
neergeslagen in de gedaante van een obeachüge melk, 
tiie zich zeer gei.-.nkkelijk vei-spreidl en de vezels vau 
het hout doortrekt, als tie verdamping volkomen is. 

De uitkomsten hebben aan de verwachting beant
woord , want het hout bad tie vezels bedek! met 
vette zuren, gelijk tie heer Dnrand-t'laye, bestuur
der van het laboratorium tier Commissie voor Open
bare Werken Ie Parijs, bevonden heeft, 

In Dultachland maakt men reeds vnn date werk
wijze gebruik en naar verzekerd wonlt , is het 
Fransehe Bewind geneigd de studie vau deze ont
dekking to hervatten, om ze toe te passen op het 
bewaren van spoorweg liggers. 

IU Augustus, 1881. V. 
{Uevue dee Eaax et Forête; Journal 
de Pharmacia et de Chimie. La 
Nature du G A o ü t , 1881). 

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 . 

Üe tentoonstelling belooft belangrijk te worden. 
Aan het Nieuwsblad voor den Boekhandel ontleenen 
wij daaromtrent het volgende: 

•De tlag tier opening nadert De Regefings-corn-
missie is dag op dag, uur op uur in de weer om 
'tgeen tentoongesteld zal worden in ontvangst te nemen, 
te schikken en te plaatsen: de ruime zaal, aan de 
zuidzijde van het Paleis voor Volksvlijt, is reeds 
doelmatig vau nette opstalliugeii voorzien om de nog 
in kisten verborgen schatten der boeken- en kunst
wereld straks in bet helderste daglicht te brengen. 
Reeds menige fraaie pyramide van grondstoffen en 
hulpmiddelen tot vervaardiging van het Ixiek zagen 
wij opgericht, en al aanstonds mochten wij opmer
ken, dat tie proeven van bindwerk, welke op eigen
aardige en grootsche wijze wonlen tentoongesteld , 
tot een tier schoonste bijdragen zullen behooren. 
Wat men er voorts zal zien op elk gebied van de 

nevenvakken der typographie, tltographie, stereoty
pie , galvanoplastiek, gravure, etsen enz.; de 151 
nos. van den zoo voortreffelijk uitgevoenlen catalo
gus beloven eene groote verscheidenheid; doch wij 
mogen niet onbescheiden zijn, nog geen namen 
noemen en moeten de opening «Ier tentoonstelling 
afwachten. Toch willen wij alvast aan onze stam-
genooten in Amerika en aan tie Zuidnederlanaocbe 
boek handelaren mededeelen, tlat ook aan een deel 
vau hunne industrie een plaatsje is ingeruimd op 
de/e anders vrij algemeen nationale tentoonstelling; 
/eer eigenaardig toch heeft de heer T j . van riolkeroa 
ervoor gezorgd, tlat meu tiaar uiet minder tlau 
een tiOtal proefiionmiei-s zal vinden van dag- en 
weekbladen in de Nederlandsche t a i l in België ver-
si henen, terwijl de heer C. L . Brinkman Jr . daar
aan onderscheidene van zoodanige bladen in Ame
rika heeft bijgevoegd. Aan verrassingen, welke 
alleen ter opluistering zijn ingezonden, zal het venier 
niet ontbreken: o. u. proeven van bindwerk uit de 
lbV en 17e eeuw; drukwerken nit tie l . V t o l d e 19e 
eeuw; plaatwerken, betrekking hebbende op boekdruk*, 
bind- eu houtsnijkunst en geecbiedenis van den boek-
handel; verzameling handschriften mei miniaturen en 
andere versieringen; plaatwerken betreffende boek
druk- en bindkunst en tie geschiedenis daarvan ; eene 
bibliothèquo touritante, waarin een keur van mo
dellen der rëliurc nouvelle; en een hoogst curieus 
en onbekend meesterstuk van schrijfkunst van tie 
heeren A . G. Grevensluk eu S. Harts, waarin deze 
alles hebben bijeen verzameld en in verschillende karak
ters door de schrijfpen aan de vergetelheid ontrukt 
vau wat de geschiedenis, ontleend aan tie voorna mi
ste schrijvers en dichters, ons breit van den oorsprong 
tier boekdrukkunst vau de eerste helft der 15de eeuw 
tot aan tie omhulling van het metalen standbeeld 
van Laurens Jans/oon Coster in 185(1. 

vKiudelijk zal de Kegelings-Commissie zelve tie lie-
zoekers uog een aangename verrassing bereiden; zij 
heeft zich aanvankelijk reeds met goed gevolg be
ijverd om ile zaal le kunnen opluisteren met portretten 
iu olieverf en borstbeelden van Nederlandsche schrij
vers, waardoor a m bet geheet eene eigenaardige be
teeken in zal worden gegeven. Auteur , kunstenaar, 
uitgever, fabrikant en werkman, ze zullen daar 
broederlijk vereend bet geluigenis afleggen van tie 
voort i eflelijkheiil en den voortdurende» vooruitgang 
van den Nedeilandschen bockhandel. 

Aan den catalogus wordt tie laatste hand gelegd; 
een vijftal onzer eerste binders zullen de typografi
sche meesterstukjes, door steendruk, gravure enz. 
opgeluisterd, iu een niet minder kunstvollen bami 
bijeenvoegen cu daarmede tien wedstrijd eindigen. 

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

— J- ln Frankrijk verschijnen sinds eenige weken 
geregeld tie afleveringen van twee werken over de 
;;eschiedeuis der kunst. Het eerste is op groote 
schaal aangelegd en zal tenminste driehonderd Hom
mers, ad één franc, bevatten De schrijveis zijn 
George Perrot, zeker aau menigen lezer bekend uit 
de Revue des deiw mtmdes, cn Chipiez, wiens 
studiën over den oorsprong der Oriekache vormen 
reeds in dit weekblad besproken werden. Vroeger 
waande men, tlat tie Griek sche kunst plotseling iu ul 
haar schoonheid geboren was, gelijk Pallas gewapend 
uit het luxild van Jupiter te voorschijn trad. Later 
trachtten echter Casaulnm, Niebuhr en anderen tic 
meening ingang te doen vinden, dat zij veel te 
danken had aan tie Kgvpteiiaren, Assyriers en Phe-
nieiers. Onze eeuw, die zulke groote vorderingen 
maakte iu de beoefening vau het transformisnie van 
Lamasik eu Darwin , kon zich be/waarlijk neerleggen 
hij het geloof aan een genera tin spontanea der 
Grieksche knust. Vooral aau Curtius komt de lof 
toe, tlat hij in zijn liriechische Geschichtc (waarvan 
een Klinische vertaling ter perse is) de Assyriers in 
hun eer van voorgangers der tiriekeu hersteld heeft. 
Chipiez is eeu zijner aanhangers. Maar een werk 
vun driehonderd francs zul iu Nederland weinig 
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koopers rinden. De meeaten van hen, .lie er hun 
geest verrijken, hebben weinig geld, en onze mil-
lionairs koopen liever Turkscbe staatspapieren dan 
degelijke boeken. Het is daarom gelukkig, dat de 
uitstekende natiiurvorscher Pan] Hert cn de heer 
T h . Villard de uitgaaf eener llistoire populaire dt 
F Art, liecucil encyelopidigue et artittique par 
E. F . Karet et I. Obulsky. onder bun basehenning 
hebben genomen. Elke wek el ijk sche aflevering van 
acht groote bladzijden tekst met zeer goede afbeel
dingen (zoouls die van den mensch uit het steen
tijdvak, volgens het standbeeld vnn Eremiet, en van 
Vercingetorix) kost veertig centimes. Debebnndebng 
is echt wetenschappelijk. De inleiding is een cursus 
over vóórhistorische oudheidkunde. Wetenschap en 
kunst reiken elkander hier de bami. 

— De voornaamste schouwburgen in Europa wor
den steeds met groote subsidien gesteund. Zuo krijgt 
de groote Parijsche opera een subsidie van f400*000; 
de Koninklijke schouwburg te Herlijn vnn / H.IO.OOO; 
de schouwburg te Stuttgart krijgt jaarlijks /"JU 2,000; 
het Koninklijk theater van Dresden f 200,000: het 
Keizerlijk theater tc Weenen ƒ 1 5 0 , 0 0 0 ; San-Carlo 
te Napels / 1 5 0 , 0 0 0 ; het Apolio-theater te Rome 
/ 1 4 5 , 0 0 0 ; bet theater te Kopenhagen / 1 2 5 , 0 0 0 ; 
bet aTbeatre de la M on na ie" te Brussel /"107,000; 
de schouwburgen te Carlsriiho eu te Weimar ieder 
f 125,000; die te Müneheii ƒ 1 0 0 , 0 0 0 ; te Stokholm 
f 75,000. Ook kleinere schouwburgen ontvangen in 
verschillende landen een subsidie, vooral in Frankrijk. 

B I N N E N L A N D. 
's-Gravenhage. Door den Qouvorneur-Ooneraal 

van Nederlandsch O o s t hidie zijn de volgende he-
•cbikkingen genomen: 

bij ile Staatsspoorwegen: lienoemd: bij het alge
meen beheer, tot tijdelijk opzichter 3e klasse W . Moor
rees; — bij den aanleg der lijn Boitensorg—Bandong -
Tjitjalengk.i, tot onderopziebter l e klasse, die der 
2e kbusse J . C. W . Meijer; tot tijdelijk onderopzich
ter 2e klasse, die der 3e klasse H . J . Kern pees, 
J. Jansen en W . Hamer-, en geplaatst, als chef, 
belast met het beheer der l i jn , de benoemde hoofd* 
ingenieur J . W . IJzerman ; bij den aanleg der lijn 
Soerakarta —Hlilar—Sidhoaidjo, tot tijdelijk onder-
opzichter 2e klasse, die der 3e klasse L . Buschkens; 

ontheven: eervol, van de betrekking van inspec
teur van den Spoorwegdienst de hoofdingenieur I. 
J. Dijkstra, en benoemd- tot inspecteur van den 
spoorwegdienst, de benoemde hoofdingenieur, chel 
van den aanleg der lijn Boitensorg—Bandong— 
Tjitjalengka .1. W . IJzerman ; 

bij het Kadaster, geplaatst: tc Batavia, D. L . 
Wamsinrk, L . Brocz; te Semarang, L . C. F . Pol
derman; te Salatiga, .1. II. Evelein; te Soerabaia, 
A . R. Busselaar; te Pasoeroean, A . W. ('. Bake; te 
Ptobtdingo, t i . J . la Bastide; t eKed i r i , E. J. Victor, 
allen on'.n.gs benoemd tot adjunct-lundiueter 3e klasse. 

•— Iu de laatste zitting van den Gemeenteraad 
hebben Burgemeester en Wethouders eenige bezwaren 
aangevoerd tegen het verzoek van de Hollandsche 
IJzeren-Spoorwegmaatschap pij tot aanleg en exploitatie 
van een stoomtramweg van "s-Gravenhage naar 
Scheveningen, Het Dagehj'ksch Hestuur wus van ge-
voelen, dat hel gemeentebelang bij den aanleg vun 
den stoomtramweg vordeit, dat de richting bij de 
aschslnul zoodanig z i j , als dour het (ïeineentehe-luur 
aan den Minister van Waterstaat enz. is te kennen 
gegeven: dat in overleg met het Gemeentebestuur 
door en ten koste der Maatschappij tevens een ver
bindingslijn tusschen de hoofdlijn en de Gasfabriek 
w..rde aangelegd en geëxploiteerd; dat de richting, 
hoogte enz. vun de lijn aan zen aangelegd worde in 
overleg met Burgemeester en Wethouders, zooveel 
mogelijk in verband met zoodanige plans als welke 
de uitbreiding van Scheveningen naar de zeezijde 
zon kunnen hovotderen; dat de geheele baan als 
openbare straat worde en daartoe tot minstens het 
einde der Beeklnnn zoodanige breedte verkrijge, als 
voor eene veilige gemengde passage noodig wordt 
geacht , alsook dat tie eigenlijke trambaan nergens 
door slooten, heggen, afrasteringen of wat ook, 
van den publieken weg afgescheiden zij ; dat de 
hoogten van den weg zoodanig worden bepaald, dut 
deze strooken met de plans tot uitbreiding der 
gemeente, oplat die banen daarin later als straten 
kunnen worden opgenomen; dat de aanleg van de 
eigenlijke baan en van de daarbij behoorende kunst
werken , tenminste tot en met de gemeen te-gasfa
briek, zondanig geschiede, dal daarover het vervoer 
van steenkolen van het station van den Hollandsehen 
spoorweg naar de fabriek, zonder overlading aan 
dat station kan plaals vinden: dat de kosten van de 
te maken brug over het eventueel te mnken afwa- I 
lerillgkaiiual in hun geheel, zoowel wut daarstelliug 
als onderhoud eu bediening bul relt, komen ten laste 
der Maatschappij; dat van de Vuurbaak tot aan het | 
Gemeentchndliuis geen gebruik van stoom mug wor
den gemaakt en dat de duingmnden voor zooveel 
's-Gnivenhiige betref) niet worden onteigend, maar 
door de gemeente tot wederopzegging in gebruik j 
gegeven , op nader overeen te komen voorwaarden. ; 

Deze zaak werd als sjmedeisidtend, Ier afdoening 
auu de onle gesteld, maar de Raad verlangde meer j 
licht en achtte z ich , blijkens de gevoerde discussion ' 
en de gedane voorstellen tol verdaging, niet voldoen
de op de hoogte om een oordeel uit te brengen. De 
slotsom der beraadslagingen was dan ook, dal mei 
10 tegen 0 stemmen werd besloten deze zaak tot 
nadere voorbereiding uun Burgemeester eti Wethou
ders te renvöyeeren. 

In dezelfde zitting werd hel preadvi-s van Uur- i 
genieester en Wethouders op het adres van de heeten 
B. de Vries en K . F. van Bijlevelt behandeld, daarbij j 
vergunning verzoekende >p liet gedempte gedeelte 
der Prinsegracht, of op de daartoe te dempen Turt-
murkt eeu overdekte Groenmarkt op te richten. 
Burgemeester en Wethouders adviseren om het ver
zoek, voorzooveel de Prhisegruclil betreft, af te wijzen, 
maar wat de Turfmarkt aangaat gunstig te be
schikken, en wanneer de ltaad daartoe in princi|>e 
mocht lie.*!uiten, dun uan adressanten concessie voor 
de oplichting eerier overdekte groenmarkt lo verleenen. 

i n i u zij vuur hunne rekening de Turfmarkt doen 

dempen en de daardoor onnoodig geworden bruggen 
doen amoveeren. In eene volgende vergadering zal 
de Raad geroepen worden hieromtrent eeue beslissing 
te nemen. 

Rotterdam, Domlerdag is het groot nationaal 
panorama geopend in tegenwoordigheid van tal van 
genoodigilen. Het gebouw is door den architect W . 
Stok ontworpen en het doek van de heeren Max 
Volkhart en T. von Ec.kenbrecher stelt den slag bij 
Nteuwpoort in 1600 voor en wel op het oogenblik 
dat de laatste strijd tusschen de legers van prins 
Maurits en de Spanjaarden onder aartshertog AHwrttrs 
gestreden wenl. 

Utrecht. In de Vtrechteche Courant vau 7 Angus 
tus 1881 komt hut volgende voor : — Dezer dagen ver
scheen het tweede gedeelte van de levensbeschrijving 
van onzen vrongeron stadgenoot den oud-hoogleeraar 
Ü. I. Mulder. Ofschoon het maar losse fragmenten 
zijn over ver-schillende onderwerpen, is het daarom 
niet minder interessant dan het eerste gedeelte. 

Onder- het vele voortreffelijke vonden wij in een 
Opstel over Bflc schoone kunst", met genoegen, een 
warme waardeering van het werk van een onzer nog 
levende ttadgenuoten. Van Dr. Fock sprekende, zegt 
de beroemde oud-hoogleeraar: «Deze voortreffelijke 
kunstkenner heeft opnieuw aan hot licht gebracht 
de regelen, door Polvcleet gevonden , naar welke het 
meiischelijk lichaam, zoo het schoon is, heeten mag 
schoon te zi jn ; zij waren verloren gegaan, die re
gelen, en Doctor Fock beeft se teruggevonden. Hij 

vond ze, door de meest voorname deelen vau het 
uitwendige lichaam te meten en vnn die maten het 
onderling verband te zoeken. Zoo er niet eeue be
paalde en eenvoudige verhouding tusschen die maten 
bestaat, wonlt zulk een lichaam niet schoon gevon
den, en zoo er groote afwijking van dien regel wordt 
aangetroffen, alzoo indien één of meer lirhuamsdeelen 
grooter of kleiner zijn, dan wijkt zulk een lichaam 
des tc meer van de schoonheid af en wordt weldra 
onbevallig, 

s Eenmaal op dal gelukkig spoor gekomen, is Doctor 
Fock voortgegaan met het meten van de lichamen 
van dieren , die schoon of niet. schoon heeten , van 
ornementen of zoogenaamde schoone voorwerpen uit 
het gewone leven , van monumenten, van gebouwen, 
enz. en is tot dezen regel gekomen : een voorwerp, 
tlat schoon is en uit verschillende deelen bestaat, 
doet altoos in dc uitgebreidheid dier deelen eene 
eenvoudige verhouding blijken, indien men ze aan
schouwt ; zoodat de kleinste dier afmetingen, gedeeld 
in alle andere afmetingen, vooreerst geheele getallen 
als deeltallen geeft, en bovendien eene eenvoudige 
verhouding aanbiedt van alle getallen, waardoor de 
gemeten deelen worden uitgedrukt. Indien het voor
werp geene bijzondere deelen heeft, maar een lichaam 
is en schoon mag heeten, dan bestaat er zulk eene 
verhouding in de lengte, breedte en hoogte. Ein
delijk, indien men met platte vlakken tedoen heeft, 
zoo zijn deze alleen schoon, indien zij begrensd zijn 
door lijnen, wier vorm en aantal alweder dezelfde 
eenvoudige verhouding vertonnen. 

»Zoo i s , meen i k , in het kort de algemeene uit
komst van hetgeen in de symmetrische proportion 
van Doctor Fock wordt gevonden." 

Na de theorie aan den l'trecbtschen dom getoetst 
en onberispelijk gevonden te hebben, besluit Prof. 
Mulder; r»Zoo is het nu met alle schoone voorwerpen, 
voor zoover hunne afmetingen bei reft: overal een
voudigheid in de verhoudingen der vei-schillen.lo af
metingen en meer en meer wordt de waarheid 
bevestigd vun den ouden wijsgeer: dat God alles 
heeft geregeld bij maat en getal." 

— Door den heer A . K . van der Garden, te 
Gouda, is concessie gevraagd tot den aanleg en de 
exploitatie vun een stoomtramweg van het station 
van den Rijnspoorweg alhier over Montfoort naar 
Gouda 

' r n h e m Ten vervolge op het bericht, in het 
voorgaande nommer opgenomen, dient dat de ï I 

antwoorden op de prijsvraag voor een gebouw ten 
behoeve van den Vogel-enPlantentuin alhier onder1 

de volgende motto's zijn ingezonden, als; 
1. Vogel en Plantentuin A ; 2. Apollo; 3. Kunst 

en Nijverheid; 4. Natuur en Kunst; 5. Phoenix; 
0. Quum Duo Faciiint idem non est idem; 7. On
vermoeid vooruit: 8. Eerste proeve; 9. Flora en 
Fauna; 10. Ocnus; 11. Natuur cn Kunst (ronde 
doos); 12. Renaissance; 13. Gtück auf; 14. F lo-
rnl ia; 15. Audubon; l ü . Velp; 17. Liber ie ; 18. 
Geen geld geen Zwitsers; 19. Paris; 20. Ewigjung 
is uur die Fantnisie; 21 . Vereeniging: 22. en fluit 
zijn wijsje en wipt i n ' t groen j 23. Pro Nih i l o ; 24. 
Aan de vrucht kent men den boom; 25. L'art élève 
l 'ame. 26. De gustibus non est disputandiim; 27. 
Ti lauia ; 28. Ex Nihilo uil fit; 29. Nijverheid; 30. 
Eendracht maakt macht: 31 . Pbaeton; 32. A ; 33. 
Zonder motto; 34. Het vergeet mij nietje; 35. Studie 
brengt me tot de wetenschap; 30 . Arnhem; 37. 
M''V. Arnhemsche Planten- enVogeltti'm; 38. Flora 
H ; 39. Kunst doet leven ; 40. De planten en vogelen 
komen tot hun recht iu de open natuur; 41 . Est 
modus in rebus. 

De j u ry , die den 5den dezer kennis nam van de 
antwoorden, heeft haar taak met spoed afgedaan en 
het is ons aangenaam reeds nu den uitslag van den 
wedstrijd tc kunnen mededeeien. Zij kende de vol
gende beloon ingen toe, als: 

Eerste prijs. Plan iPbosnut / 1 ontwerpers C. B . 
Posthumus Meijjes en T. J. Brommer H z . , A m 
stenlam. 

Tweede prijs. Plan uOcmis," ontwerper B. .1. 
Ouendag, Amstenlam. 

Derde prijs. Plan i Vereeniging ontwerper J . H . 
Schmitz J r . , Amsterdam. 

De prijstoekenning is hoofdzakelijk aan bovenge
noemde heeren geschied, omdat hun ontworpen liet 
meeat nan de gestolde eischen eu voorwaanleu van 
het programma voldoen. 

De antwoorden op de prijsvraag kunnen door het 
publiek worden bezichtigd van af Zondag 14 toten 
Zondag 21 Augustus, van des morgeus tien tot des 
namiddags vier uren, in een tier lokalen van het 
gebouw van het Koloniaal Militair In vu lieden hu is 

, Bronbeek en wel tegen betaling van 25 cent per 
j portoon. 

'S-Hertogenbosch. Het is genoegzaam bekend , 
| tlat het vervoer met karren en rijtuigen over den 

parallelweg buiten de Vughterpoort niet zonder ge
vaar is; 2B treinen IOO|H!H dagelijks over een vrij 
groote lengte op geen verderen afstand dun 2 meter 
langs dien weg, en slechts weinigen wagen het vun 
den weg gebruik te maken, wanneer een trein te 
wachten is. Nu de stoomtram 's-Bosch—Vught over 
den parallelweg gelegd wonlt, woidt het gevaar nog 
aanzienlijk grooter. Het Gemeentebestuur heeft ge
meend hierop de aandacht der Regeering te moeten 
vestigen, en naar men verneemt bestaat bij het Be
sluur het voornemen , aan de Regeering te verzoeken , 
den ouden weg langs het fort Isabella weder voor 
het publiek open te stellen. 

— De in 1852 opgerichte NooHbrabanteche Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid, afdeeling 
's-HertogeiilKisch , hield Dinsdag eene nlgemu*ne ver
gadering. Do daarin gedane rekening en verant
woording van het beheer over 1*80 sloot met een 
voonleelig slot van ƒ 4 4 7 . 5 7 1 / , . Hit de daarbij ge
voegde toelichting bleek, dut do Maatschappij boven
dien in verschillende elfeclen een kapitaal b. zit vnn 
p. ra. ƒ 2 9 0 0 

De ontwerji-slatiiteii voor de oprichting eener 
Noordbrabantsche Maalschuppij van I«andbouw, waar
van 's-||ertogeribosrh een afdeeling m l uitmaken, 
verkregen de goedkeuring der vetg&lering. 

Dooi- e e n der loden werd de wenschelijkheid te 
kennen gegeven, dut ook de n!Heolin-.r pogingen aan
wende, u i n , evenals de Maatschappij van Landbouw 
te Breda, eene rijkssubsidie te erlangen voor het 
geven van landbouw-onderwijs. 

Tilburg. Door den Gemeenteraad is liehoiidens 
nader te maken bepalingen concessie verleend aan 
den heer A . L . Festeu, burgemeester van lleeswijk, 
tot den aanleg en de exploitatie vun een stoomtram 
van het station Tilburg over Heikel, Oistervvijk, 
Ilaaren, Esch, St. Michielsgestel, Den Dungeri, 
Middelrode, lleeswijk, Dinlher en Heesch naar Oss 
cn Lithoven aan de Maas. 

Waalwijk. De Kamer- van Koophandel heeft zich 
andermaal gewend lot Gedeputeerde Staten met ver
zoek om aan de Noordbrabantsche Stoomtram weg
maatschappij spoedig concessie te willen verleenen 
voor de door buur aangevraagde lijn Haven— Baard-
wijksche Overlaat en aan den Raad dezer gemeente 
om deze aanvrage krachtdadig te ondersteunen, 

— De stoomtramweg vun Tilburg tuur hier is 
Donderdag II. feestehjk geopend. 

Zaandam. De firma Geveke & C d . , te A m 
sterdam, heelt aan de gemeentebesturen van Zaan-
dam, Koog aau de Zaan, Zaandijk en Wormervecr 
gunning gevraagd voor een stoomtram in die ge-
meenten, loopende vau Zaandam naar Wonnerveer. 

Naarden. Ten bewijze, dat een stoomtram op 
prijs gesteld wordt, dient, dat meer dan 100 
ingezetenen een adres aan den Gemeenteraad heblum 
gezonden, waarbij den Raad — met het oog op de 
mogelijkheid, dat de Gooische stoomtram niet door 
maar om Naarden zou gaan — verzocht werd, 
zelfs met opoffering van geldelijke middelen, alles 
in het werk te stellen om den tram dóór Naarden 
te krijgen. Naar aanleiding daarvan werd door den 
Raad besloten: 1o. ann de Gooische Stoomtram-
maatschappij gedurende 10 jaren te verleenen een 
jaarlijksche subsidie van ƒ 1 0 0 0 ; 2o. tot het aan-
knojieii en — voorzoover noodig — arnoveeren van 
eeu perceel binnen de vesting, waardoor verschil
lende technische bezwaren wonlen opgeheven; 3o. 
door alle moreele middelen het leggen van den tram 
te bovenleren. 

B e r g e n - o p Z o o m Hij het verleenen der con
cessie voor een stoomtram van hier nam Tholen zijn 
de noodige voorzorgsmaatregelen genomen en bepalin
gen gemaakt. Er is o. u. bepaald: dut de tram 
binnen de gansche gemeente nimmer harder rijde 
dan vijf kilometer in het uur; Jat de herstellingen 
der publieke straat, noodig door het leggen of ver
nieuwen van de rails, gedurende twee jaar zal ge
schieden door het Gemeentebestuur ten koste der con
cessionarissen : dat de concessionarissen verplicht zijn 
den stoomtram binnen de kom der gemeente te doen 
stilstaan, wanneer dit door de reizigers tut het in-

of uitstappen verlangd wonlt. 

— Volgens bij het Gemeentebestuur ingekomen 
missive zal de nieuw te Iwuwen concert- en schouw
burgzaal worden opgericht aan de noordzijde van de 
Paradeplaats , in dier voege, dat de ingenomen grond
vlakte van 1000 M*. grond een rechthoek znl vor
men van 10 M . aan de straatzijde bij 25 M . 
diepte. 

Veenendaal. De opnemingen , ten behoeve van 
den vermoedelijk dour de heeren S. van Schceppen 
eu Arnold van Craveld M z . , beiden alhier, teexploi-
teeren stoomtramweg, van het op te richten station 
van den Staatsspoorweg Amersfoort - Nijmegen door 
deze gemeente naar de gebouwen van de Veenendaal-
sche stoomspinnerij en weverij , zijn vanwege het Rijk 
begonnen. 

Varia. 
Cement. Bij proeven om snelbindend cement te 

breken verkrijgt men verschillen in het cijfer der 
vastheid tot vijftig ten honderd. Langzaanibiu-
dend cement is daarom voor belangrijk en duurzaam 
werk veel meer aan te bevelen dun snelbindend. 

K r a t e r c e m e n t . Onder dezen naam komt te
genwoordig een vuurvaste bouwstof in den handel, 
die gezegd wordt alle kunstmatige vuurvaste stoffen 
verre achter zioh te laten. Daaruit wordteen vuur
vaste mortel , zoowel als een steen vervaardigd, die 
zelfs in de grootste gloeihitte onvernietigbaar zijn. 
Dit cement wordt gevonden op den Hercheriberg, 
iu het bovendeel van het Rruld-dal, tusschen Bonn 
eu Kobleutz, ongeveer anderhalf uur vuu den Itijn. 

1 Unkoniliifingen van U n l i f s i i ' i l i m r n i . 
M H I I I I I I . I K , IJS asm. 

j (••rlnrhrm, te 10 ur np hel bureau dei genie: hot 
verbeteren van bet oostelijk deel dor Itoezomkado om het 

1 fort hij Vuren. Burning ƒ 5530. 
Knupljk. te ]() uren. door hot polderbestuur, hij I». J. 

van Soest: het verrichten van eenige herstellingen aan de 
uitwuteritigsluis te F.nspijL 

Oin.ir.ioi-.. te 11 uren, doorliet ha •bestuur, ophol 
raadhuis: het vernieuwen van de brug over het Vergoten. 

StonlSlgen, te IJl/ , „ren. door het gemeen tebest: hot 
maken en inhangen vau do heide hovonsluisdeuren van 
het liultstei verlaat. 

« t w n t a f o n , te I21/, un-n, door burg. en woth.: het 
verven van woeghuisjos, wachthuisjes en hot gehouw voor 
hot stooiu|ioiiipworktiiig. 

« e n Burg (op T.-sseh. lo 2 uron, door het bestuur van 
don polder Waal-en-Burg, -ip hol ruadliuis: het graven 
en verwijden van oen gedeelte van don waterboezem dooi
den H d e r Het Noorden. 

Zierikzee. te 2 ureu, door het geineeiitebest.: het 
leveren van 10,000 keien. 

Illrrrn. to fl uren. door den architect Brink Evers, 
namens .1. Wijors. aan het Veerhuis; hot houwen van eeu 
woonhuis met behuizing v.mr Imorderij te Old burgen. 
Bilj. inz. vóór 12 uron hij den architect. 

Ilhinfj«ff, IH Au*. 
l l» i i lr l jk-rn-P«lanrn. te 10 uren, in Het Oude Huis 

Ter Hart: bet verdiepen en schoonmaken van een ge
deelte uiulenlocht in den Hou Irak polder uvor circa 1415 
M. ltd. hij den opzichter W. Tiiijiiiuan, aldaar. Aanw. 
15 Aug., te 11 uren. 

VlUftlngen. to II uren, in het Hotel do Commerce: 
het Imuwen van cellen iu de kazerne e. a. van het depot 
van discipline te Vlissingen. Raming J 17ü0. 

Hoogwoud, te 12 uren. door DUrg. eu woth.: het 
bouwen van eene school on oiidorwijzaiswoning iu de 
Ween-, en het verliouwen van do scholen tc Hoocwoud 
en Aar.lswou.1, ui .'( per 
en Hohveida, te Winkel. 

/v t . i l h- te 3 uren. ii 
afbreken vau 2 huizei 

mhitect S. j . I I . Tii 
Haarlem. 

;ct D. ¥,. L 

Iul. bij de architecten Vonk 

u do Nieuwe-Sta.lshcrberg: bet 
P het Eiland, en aldaar bouwen 
ikel en werkplaats. Inl. hij deu 
i H II/., aldaar. 

... door dou architect B. van Dam 
Jbsz. tte ('a|--llo ad UseD. teu kantore dor hrood-en-
meelfahriek: hot amoveeren van een ketel- en inuchhie-
geboiivv enz. en het mak Ier gebouwen voor do plaat
sing van stoomketels eu machines, ,|e verbouwing van oen 
turfpukhiiis eu oen uuulmuw aan .Ie Iluurlemsche brood-
eii-i Rubriek, 

l l e . l i k b o i / . o te 4 uren. duor het gemeenlobost: het 
Imuwen van eene school eu hot veranderen van het school
huis te Hedikhuizen. Iul. hij don architect M. H. Ver-
hoeekx. te Bonsden. Aanw. te 2 uren. 

•enema vaart (in de eatechisutiokaiuer aan de Kalk-
wijk). te 2", ureu: het bouwen eener school voor ('. N. 
O. aldaar, iul. bij den architect I.. (I. Richter, te Win
terswijk. 

Zandpoort, door burg. en weth. van Vetten, lor ge-
« nti-serrehirie: hel maken van oen schoolgebouw met 

tl.kloka.il in het dorp Velzen. lnl, hij den ar.hi-
i den Arend, te Haarl 
Vtiicii-d.ti: . 17 Aug. 

Neusen. te 10 uren. in het llötel-Roitenlam: het één
jarig onderhoud van de zeeweringen, onder hot beheer 

'•-Hage, te 11 men. door hot ministerie van waterst 
enz.: het maken van een overhaal over dou afsluitdam in 
de l!akki-i-.kil onder de gemeente Kluui.oii-aaii-de.Lok. 
Raming f 2400. 

Overan*ell. te 11 uren. d.mr het geuioentebost,- liet 
leveren van fin schoolbanken. 

On.ter.h-iHl.iiu te 11 uren, in het water-, b,i|Mou. 
van HiiiiMng.Ni: lo. h.-t vernieuwen vau de Ondotil over 
hot Helwcrderinaur bij Uithuizen; 2». het herstellen van 
sluizen, bruggen, woningen enz. van het waterschap iu 3 
pere. en in massa. Iul. hij den deskundige II Wind, te 
Onderden,lam. 

«rhoanrc woord, tc H uren, door burg. en 
vernieuwen van de openbare school. Iul. bij dei 

Zevenhuizen. Aanw. te 10'', uren. 
i. door lu-t ministerie v, n waterst, 

enz., ten dienste der Staatsspoorwegen ; de levering van 
00.000 gre houten dwaisliggers, in :) iK-iv. Raming 
roor elk perc. ƒ48,000. (Herbestsdmg.) 

Ituiierdam. to l uur, door burg. en wethj bet bouwen 
van eene bowaarsehiml mot Imvenw.uiingeii aan de Diïe-
vriendenatmat 

(.oiido, te 1 uur, door het gemeen tebest.; het houwen-
van eene bewaarschool aan do Ni.uvve-Huven. 

Haarlem, te 2 uren, d.mr J. II. Koekkoek, inl iet 
Noord-en-Zui.lho||andsch Kofliehuis: hot I wou «au 2 
huizen, aan den boek vau de Van-Marumstraat en Koiou-
prieeistr.iat. aldaar. 

Iloiioii|>»*l . te ;| urou, door het bestuur van het wa
terschap De Zwa.ide oostelijk deel, hij l.uurs: het slatten 
van de wateiïossing do Zwaddo en / w e ld.-sloot, in de ge
meenten Achtkaispeien en K.dlnin.-i hiuO. over eene lengte 
van ongeveer 7320 M. Iul. en bib. inzenden bij den ar
chitect P. van.Ier Weill Jz.. te Buitenpost. 

U ran Ineen. 'savonds H uivn, door den architect \S 
W. Lit. bij II Roll, 'iiia. .i io liet Dainstcrdiep ; In [ l.-u ,.,,.,[ 
eener nieuwe winkelbehiiizing mot bovenwoning, 
inz. voor 7 ureu bij don architect. 

Uenderdag, i s Aug. 
VHasrh, te 12 men. dimr het |mlderbestuur Y*m-der-

lajgen en hiiipel-en-Mecrvvijk, op hot stadhui;,: het Imu
wen eener machinist woning met smederij ar^n hot nieuwe 

laul van don i.older bij Ortb-n. | „ | . bn I'. ('. 
•rverstraat, s-Bosch. Aanw. 1G Aug., van 1 0 -

l'.iul, 
• Hage. t. 

Veth.: liet 
i architect 

12 uren. d.mr het gsmeentebest: eenige 
1 hoogere burgerschool, 
te 12^ uren. door burg. Weth.: lo. 
«•enige geg.deu-uzorwerken, ton diensu-

•wien; 2». idem van ruwe of onbewerkte 

stonmgi 
Appel, Vervet 
12 uien. 

\ i-et l i l . ini . t. 
verfwerken in .; 

t. ron In ui 'n , 
de lemring va, 
der siwaterlngi 
Naamsche vloer. 

Haarlrm , te £1' , ur 
ter-Maat eui„ aan het 
verbeteren vani don weg'up deu w'estöÜjkón diik'"v m hot 
Nuonlhollaiidsch kanaal, tusschen dou ringdijk van do 
a t t t n «'ion .lo slotbrug to Westgraf t dijk. Raming ƒ 250U 

Vrijdag. It) Vug. 
Zwolle, te 10 uren, door bet dijksbestuur van Sullund, 

l " t ' / Ik h o u w e n V 1 ' U «im dijksmagaziju nabij 
o-B*arh, te 10'/, uren. d.mr het ministerie van wa

terstuut enz., aan hot gebouw vau hot pn 
herstellen van buitengewone wintei-schud. 
grooten weg van 's-Bosch naar Grave, oii.l 
Velp en Grave. Raming /3000; b\ aan den" weg vail 
's-Bosch naar do Maas in do richting van l'trecht Raming 
ƒ2880; r. aan de kanaaldijken der Zuid-Willemsvaart van 
S-Bosch tot de Dung, nschebriig. Raming /'3S20. 

'••Hagr. te 1 uur, door hot ministerie van waterst. 
enz.: het heistellen en verbeteren vau Rijkstclegraalluneii: 
lo. in de al.leiding Venlo». Raming /17'd): 2n. in de af
deeling Rotterdam. Raming ƒ2045; 8o. iu de afdoelhig 
Ariibiiu. iu 2 perc Raming; perc. 1 /'1200, perc 2 

ƒ 1380. J ' 1 

Zaterdag. IB Aug. 
AniMrrdani. te 11 liroii, door de UI chitecteii Van Koiien-

dal X- Co.; bot Imuwen van ( woonhuis op een terrein. 
gelogen uan do Weteringschans bij de Spiegel hing. 

Lelden, te 2 ureu, in do gasfabriek: bet verhoogen 
van hot sLulterijgebouw mot aaiiludiimreiido werken. Aanw. 
10 en IS Aug.. te U urou. 

Marden, te 4 ureu, dimr hol geiiioentehest.: 
wen vau eeue school voor o|M'iihaar lager oudei 
fi lokalen. Aauw. te 1 uur. 

Vreiidam, dimr volmachten vau h.-t Koppidveen: hut 
houwen van 2 1 leu di-aaibiuggi'ii in do wogen oost- ou 
Westzijde van het kanaal naar bet ('oiii|iascuuiii. Aauw, 
17 Aug.. te 1 uur. 

Urn Hnrg top Tessel), d.mr het bestuur van hot water
schap der 30 Gemeenschappelijke Polders : do levering van 
300 stère grint. 

Maandag, Ï S Aug. 
Amaterdam, le 1 uur, door het ministerie vau kolo-

door hot ministerie van wa
ven hot prov, host.: het 

II I hel 
s R i j k s -

: het 
•rwijs, 

uien, in bet lokaal der Maatschappij Tot Nut van 't Alge
meen : de levering van verschillende benoodigdheden, in 
75 perceelen. 

Illnadag, r.l Aug. 
Zwolle . te 10 uren. in Odeoii: het verbeteren van de 

Rioereiikazeme te Zwolle. Aanw. 19 Aug.. te 10 uren. 
Raming j 33,000. 

- H O M I I . te 10'/, uren. door het ministerie vau bin
nenl. zaken, aan het gebouw van hot prov. bost •: het 
stichten van een urrhiofgolmuw te 's-Bosch. Raming 
ƒ 68,400. 

Baambrugge, te 2 ureu. door het gom leliest: hot 
houwen van eene schiml. het doen van veranderingen en 
herstellingen mm do oii.lerwijzetsvvoning en bijkom Ie 
werken, lnl. bij don Imiivvkundigo I. van Hdten, aldaar. 
Aauw. DJ Aug,, van 10 -2 uren. 

Uardrerht, 'savonds 8 un-n. inde vergaderkamer van 
diakenen der Herv. g rente: bet Imuwen vuu 28dubbele 
arbeiderswoningen en 0 burgerwoningen, in 4 perc. aan 
don Singel, lnl. bij den bouwkundige (i. van Aunlenno. 

Sfjmegrn , dimr' het gem.vnlebo-t.: hol bouwen v.m 
eene tijdelijke korenbeui-s buiten de voormalige Bezel (mort 

U.ien-.l.ig. 14 Aug. 
'•-llagr, te 11 nren. d.mr het ministerie van waterst. 

enz.: lo. hot verzwaren van den hiiitiotiherni vau een ge
deelte van don linker bandijk d.-r Niouwe-Merwedo en 
verdere voorzieningen tegen de kwel bij die bedijking 
onder Werkendam. Aanw. 20 Aug. Raming ƒ20.000; 
2o. het opruimen van gronden uil den nieuwen Masamond 
aan den Ihmk-van-llidland. voor do verbetering van den 
waterweg van Rotterdam naar zee. Aanw. ged. 10 dagen 
vóór do besteding. Raming , '2.27<! 000. 

Lelden, te 12 uren, iu het tic cnlandshuis van Rijn
land : hot sch. mil make n van wateren en hot onderhoud 
van slooten en gli'p|ie|s, in 23 perceelen. 

Ilendrrdag, 2.\ Aug. 
Arnhem, te 1 uur. door den burgemeester: het leve

ren en loggen van trottoirs met trottoirbanden vau M.-u-
digorstoen in de Langstraat en iu verschillende straten in 
hlareinlal. Aanw. 18 Aug., te 10 uren. 

\ tre. ln . te 2 uivn. door it aatschappij totexpl. van 
ShLitss|MNirwegeii. aan bot centr.ialhureau: hot gedeol-
teliik afl.rekon van hel nog bestaande gedeelte eu het 
weden.pl wen vau do wacht erswoniug Inj wacht (Mist 4Ü 
van don spoorweg l'tnvht Bokstel. Aauw. 10 Aug.. to 
lO'/i un-n, 

Haarlem, I.' 2'', uren. d.mr het uiinisterie van bin
nenl. zaken, aau hel gelmuw van het nrov. bestuur: lu-t 
inrichten dor Rijksgebouwen te Medeinblik tot een Rijks-
kraiikziniiigeiige'sticht. Aanw. 18 Aug.. te l uur. Raming 

ƒ 88,000. 
Vrijdag, X» laf . 

'«-Haard, te I O ' / J nren. door het uiinisterie vim water
staat enz., aan het gelmuw van hot prov. best.: de ver
betering dor begrinüng en bestrating van een gedeelte 
omleiimriii der Zuid-Willemsvaart iu Noonl-Brabant. 
Aanw. 20 Aug. Raining ƒ'18,000. 

Uardrerht, te 12'/, uren. .I.N>r dijkgraaf en h.mgheem-
raden van de Zwijiidrechtsch.-waaril. hij J. .1. Zalm: lo. 
bet heistellen vau de rijswerkeu aau Ne.lorhoveii. aan de 
Dovelsluiscbe-. Hoerjaiisdainsehe- en I )ostoudains*die haven; 
2... het vierkanten van don dijk . . i . veis, billende plaatsen 
in do gernis'iiteii Zwijndiecht en ll.-tidrik-hlo-aiubacht, en 
het herstellen van do hrikgkmiing aau NiNierhovon te 
Gnmte-Liiidt; So. het verfwerk aau den hot len op 
den hoe/om de Devel, do molenaars woning enz. onder de 
gemeente Hooijansdaiu. lnl. hij den hoofdopzichter A. 
Visser Kz., te Zvvijndrecht. Aanw. 22 Aug., te 10'/, uren. 

Maandag, 2f> Aug. 
•tok stiioer , te 3 uren. Ion raadhuize: lo. bet bouwen 

eener schiml cn het maken eener overdekte speelplaats, 
alsmede hot ophoogen van terrein; 2". het leveren en 
Stollen van sch.mlmeubelen. lnl. bij de urohitivten .1, 
Benijsseti on II. Arhterhorgh. aldaar. Aanw. te 10 uivn. 
Raining ƒ22,452. 

Woensdag. 81 Aug. 
'N-llage, te 11 uren. door bot ministerie van waterst. 

enz.: het verrichten van graaf en baggerwerk tot ver
nieuwing van de Duitsche Kil, tusschen de kilometerraaien 
I ' l l eu 12H. ouder de gemeente Dubbeldam. Aanw. 27 
Aug. Raming ƒ lOfl.ftuO. 

Itri-r Hugewaard . te 1 uur, door het ge meen tidiest: 
het Imuwen van 2 scholen en 2 ondorwijzerswouingeii. 

Uanderdag. I Mept. 
Haarlem, te 2'/, uren. d.mr het ministerie van water

staat enz., aan hot gelmuw van hot prov. host.: hot doen 
van stro»- en helm beplant ingen in de Rijksdiiilien onder 
do gemeente Schoori Aanw. 27 Aug. Raining ƒ 5000. 

Vrijdag. 2 aaaw. 
Middelburg, te 10 uren. door het mitii-terio vau wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. In-stuur: 
hel uittrekken van één- ou hot plaatsen van 2 dukdalven 
up de hiniienreedo van Brouwershaven. Aauw. 27 en 20 
Aug. Raming ƒ815. 

Ulnodag, « «ent 
'a-Hage. te 1 uur, d.mr bot ministerie van justitie: 

hot bouwen van eene cellulaire gevangenis hij Groningen 
(gemeente Haren). Aanw. 30 Aug., le 8 uren. Raming 
J 557.000. 

l.ooimonloii. to 1 uur. door hot ministerie van wa
terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. best: bet 
wegruimen van een iu do Zuiderzee gezonken tjalkschip 
tusschen Staveren en Harlingen. Aanw. 31 Aug. en 2 
September. 

'a-llage. te 2</t uren. door het uiinisterie van justitie: 
bet oprichten van een gebouw v.mr hot kantongerecht te 
Kampen. Aauw. » Aug., te 8 uren. Raming ƒ 18,012. 

Weenadag, 3 «rpt. 
'a-Hage, te 11 uren. d.mr bot ministerie van water

staat euz.: het verrichten vun eenige hei-stellingen iu bot 
gelmuw op dou Korte-Vijverberg, te VHage, ton dienste 
van de arrondissementsrechtbank. Aanw. 3 Sopt, te 0 
uren. Raming /'334ö. 

Ilanderdag. ft «*pl 
Haarlem, te 2'/, uren. d.mr hot ministerie van wa

terstaat enz... aau hot gelmuw van hol pniv. bestuur: 
bet herstellen van buitengewone winter* en itormscnade 
aau deu verlengden dam der haven van Terschelling. 
Aauw. 3 Sept. Raming /'5210. 

Wernodag, 14 «rpt. 
'a-llage, te 12 uren. door het miuisterie van waterst. 

enz... ten dienste dor Stiutssiumrwogou: het verhoogen 
eu verleggen vau oen gedeelte van deu zuider Rijndijk, 
ui de nabijheid van do spoorwegbrug over den Rijn nabij 
Arnhem, lnl. hij deu hoofdingenieur tc Ami i . Aanw. 
0 en 7 Sopt, le 11 uren Raming /'700O. 

UlnNdag. 4 Wel. 
Amsterdam te 1 uur, d.mr bet ministerie van k»l» n, 

in het gelmuw Tut Nut van 't Algemeen: de leveling van 
Van-Convers grei rondlmuto sparren, ton dienste 
vau de zeemacht in Nedorl.-Indié en op Java. aau te 
voeren in de eerste helft van 1882. 

Alloon u n AanlRMiMliiinen. 
Uouda, 1 Aug.: lo. het leveren en stellen vaneen 

horizontaal werkend stoomwerktuig niet scheprad, st.mui-
kctol euz. iu don polder Willens; ingek. 8 biljetten, als; 
J. Ileinrichs. te ll.idimuiil-Verviois, ƒ 9700, 
H. Bolliiikx. te üurichem, • 8700. 
Société Anonyme des Ateliers dn Brabant, te 

Brussel, " l 7700. 
Walker. Stronck eu Van Delden. te Rotterdam, .. 7500. 
Cosijn eu Co.. te Gouda, 1 7000. 
E. l i . Begoiuunu. te Helmond. I 6500. 
Rakker eu Co., te Ridderkerk, • 6350. 
Sepp en Co., te Enschedé. - 6833.33 

2o. hel gelmuw voor de plaatsing van genoemd werktuig, 
st.Kiuiketel ou verdereaanh.miighedeii; ingek. 15 bilj., als: 
S. vun Soest te Mijdrecht, ƒ 12.00'.». 
J. W. de Jong. • Gouda, l 11.034 
J. van R.mh. i 's-Hage, i 11,200. 
L. C. I.uijeii.iijk, i Gouda, " IU0OU. 
K. v. .1. Turre, » Oveisichie, i 10.000. 
D. Ainosz, i Gouda, • 10.880. 
U. J. *'. H.Mig lijk, " idem i 10,60». 
B. van Wingerden, » idem 11 10.550. 
C'. van Leeuwen, •. Waddinksveen. » 10.240. 
K. Hollander, « Utrecht, i »,«05. 
N Kouiiigs, • Gouda, i 0.550. 
J, J van Deth, » Zwammerdam, • 0,464. 

C. Roineijn, 
I , van Blokland. 

te Nootdorp. J 8,760. 
• Gouda, « 8,100. 

C. P. W. Dessing. • idem i 8,088. 
gegund. 

Harlingen, 1 Aug.: bet schoonmaken, herstellen, 
teren enz. der zee- ou biuuensluiïeii te Harlingen eu 
Ropta; iugek, 6 bilj., als: 

J. Langeiihorst. ƒ 3838 
D. v. d. Meer Jr., I 3600 
0. S. Spoehrtra, i 8406 
J. Posthuma, i 3474 
II, Mooiman. * 2869 
gegund- „ 

Varlnrhem, 2 Aug.- het houwen vau 22 woningen 
aldaar, onder beheer van de airhit.st.-u Vonk enllolwcrda; 
ingek. 4 hilj.. als: 
Il01.driks4.t1, te Nijmegen. ƒ 27,800 
H. Degens, » Donlrw:ht « 10,973 
II. Dusee, » Tilburg, i 17,875 
A. Michael. I I.. mus. hond ijk. I 15,075 

Hoorn . 3 Aug.: hot verbouwen van de apotheek met 
woonhuis uan het Groote-Noord en in de Kerksteeg al
daar, ten dienste van G. H. van H.mlwoitf; Ingekomen 5 
bilt., als: 

.1. Wijiiands, ƒ 6283 
II Wdlowens, i 4070 
.1, C. Visser, » *»4Ï 
.1. Pooreboom, » -1228 
G. J. de Vries, • 3080 

l . o r l i u l i . - m . 3 Aug.: hot maken van eene borgloods 
en een kan op palissade?islands, benovens lu-t witten van 
muren iu liet fort bij Kvenlingen; minste inschr. was G. 
Balvers, te Kuilenburg, voor ƒ J'.ui. 

Zwolle, 3 Aug.: hol Imuwen vun oen nieuw gedeelte 
aan het huis van Mr. E. N. F. Heerkens iu de Kot-straat; 
ingekomen 6 biljetten, als: 
K. van Rosmalen, te Zwolle, ƒ 14,040 
G. vnn L'nen, » idem » 13,800 
II. (irovo. ,. idem i 18.800 
.1. Willighagen i idom « 12,880 
W. Herrits, > idem i 12.200 
tt. Kamphuis, , Zw..llerkets|ml, • 10,094 
gegund. 

vvèii-.boii-n 4 Aug.: het bouwen vau een huis voor 
S. Illiunentli.il; ingek. 5 bilj., uls: 
E. v. d. Voort, te Winschoten, f 5Cfi0 
II. Dik, • idem • 5611 
P. Ravensherg, » idem l 5440 
.1. ter Velde, » idem l 5385 
K. Jansen. » idem » 5276 

Zuldlarcn, 4 Aug.: het maken vau eens nieuwe 
draaibrug over de Oost moorse bevaart bij do Knijp.-; 
ingekomen 5 bilj., als: 
G. Koning, lo Zuidlaren, ƒ 2108 
11. Steenstra, i idem " 2150 
A. A. van Delden, • idem • 2010 
F. de Boer en R. van 

Dolden Jr.. • idem • 1980 
L J. Prummel, l Wildervank. • 1923 
gegil ml. 

Lent , 4 Aug.: hot bouwen van oen woonhuis aan .Ie 
Stelt-scheslraat; ingekomen 5 bilj.. als: 
F. llnrkens, te Nijmogen, J 3850 
A. ti. Nagelvoort, » Rossum, • 3420 
A. Ilrans. » K M , « 3105 
T. Alwiclier. » Leut, • 8110 
A. II. Verbenen H. Hendriks, >i Nijmegen, » 2876 
niet gegund. 

Enarhrdé. 5 Aug.: de herbouw dor afgebrande weverij 
van Van Heek en Co.. zonder bijlevering vau gegoten-
ijzerwerk en getrokken draaghalkeu; iugek. 5 hilj.. als: 

M. (leerling. ƒ.17.100 
II. i'„i„s. 30.4611 
i l . Beltman A.Gz., • 27,725 
G. Wogerif, 23,630 
P. en A. Fijlstru, - 23.500 

Uranlngen. 5 Aug.: het vernieuwen van do Peortjestil, 
over het Noordhoroenlieii, in don weg van Groningen 
naar Stnmhos; ingek. 12 bilj.. als: 
II, Formsina, te (irijpskork. ƒ 3735 
J. van den Berg. » Flrum, l 3729 
S. II. Krenier, * Bedum, • -1600 
J. K. van Dijk, l idem l 3500 
T. BOS, • idem I 3515 
J. Pot, • Stedum, i 3400 
K. R. Danhot * Ball.m, l 3301 
W. K. de Vries, » Garnwerd, i 3385 
.1. Timmer, » Obergum, » 3880 
II. do Hordei-, • Ezinge, » 3363 
P. Nielaiid, • Stedum, i 3205 
A. Siokiuan, a Hoogkerk, l 8197 

lliirsel,- 5 Aug.: do vernieuwing dor suutiesluis te 
Borsele; ingek. 8 bilj.. als 
P. A. van de Volde, te Neuzen, 
.1. Leijs, 
.1. Unden bergh, 
J. de Witte, 
J. Rijnberg. 
D. Bolier Cz.. 
P. Dronkers, 
P. J. Visser Pz., 

ƒ 20,000 
-Heer-Arendskorke. • 26,000 

Weuioldingi', • 2:1.456 
Vlissingen. « 20,224 
Kilo wnutsd ijk. » 10.060 
Rilland, » 18,080 
Katmlle, » 18,725 
Hansweert, • 18.700 

lllllrgam, 5 Aug.: hot Imuwen van ecu woonhui-
annex bloembollen huis. v.mr D van Dril. onder hel r 
van deu architect .Ih. tluldeiuund: iugek. 0 hilj.. als: 
S. Guldoinond, te llillegom, ƒ 7526 
P. P. Meuten, i idem i 74s3 
J, Qoosen, » idem » 7454 
F. HulsboM-h, i Bennebroek, • 7450 
A. Bi.-mond Jr., » Hillegom, i 7308 
II. Mijnden. • idem • 7350 
W. A. 1'hilipim, » idem • 7103 
Th. J. Vorzijlbo.g, » Haarlem, • 6900 
J. Giebels, • idem • 6840 
geguud. 

Zwolle . 6 Aug.: de overbrugging van do waterleiding 
van Asseudorp, in de straat tusschen hel Stationsplein en 
do Zeven Alleetjos: ingek. 5 hilj., als: 
O. Schutte, te Zwolle, ƒ 1730 
.1. Willighagen, • idem i 1661 
J. Grollemaii, • idem i 1472 
L Krook, i Idem » 1448 
B. il Trooster, • idem * 1424 
gegund. 

Middelburg, 6 Aug.: het leveren van gegoten-ijzeren 
gasbuizen, Leu dienste van lu-t buizennet der gemeente; 
ingek. 6 bilj., eb: 
G. Verkerk ou Co., te Nijmogen, f 4984. 
It. S. Stokvis eu Zn„ » Rotterdam. * 4*81.50 
Van den Hunert en Punt, » Amsterdam, • 4600. 
Eikoma eu ('halml, * Rotterdam, » 4580.53 
II. K. Oving Jr., • Idem • 4120. 
Van don Berg en Co., i Amsterdam, i 4288. 

Dokkum. Ö Aug.: hot Imuwen van een school voor 
openbaar lager onderwijs te Dokkum: ingek. 15 hilj,, als: 
II. de Jong, te Dokkum, ƒ 24,444 
M. .1. Zijlstni. » Ee, i 28.087 
II. van Dam Hz.. » Oorn-lijk. » 23,805 
.1. R. Jansma, • Hallum. • 23.'00 
J. K. Kalt, » Ureterp, i 23,184 
A. Nienwlonl. » Deinum, i 21.068 
P. Roitsma, • Meiuildum, » 21,004 
M. f. Schotanus, * Boksum, l 11,998 
J. H. Bos, » Twijzel, i 21.703 
E. L Hioinstru. . Hallum, • 21.783 
II. 0. Ilrouwer, • Stieiis. i 21,600 
C. Schlere, » Buoruhergum, » 20.885 
S. Erich, • Dokkum, i 10.665 
J. A. v. d. kVerf. I idem l 10,186 
G. II. Vollmer, » idem l 10.040 
gegund. 

Murhulium, 6 Aug.: het verbeteren van de Oudevaart 
iu de Miedon; aangenomen d.mr G. Praamstra, te Veon-
wouden, v.mr ƒ 7222. 

Uranlngen, 8 Aug.: het verven van eenige bruggen; 
1 biljet ingek. van W. Blocker, te Griming voor ƒ660. 

Anisierdiun. 8 Aug.: hot makeu van eeue locoiuotie-
venlooils, met aanbouw v.mr smederij enz. op hot stations-
terrein te Haarlem; minste inschr. was J. A. Raasveld, te 
Haarlem, voor ƒ21,500. 

Amaterdam, 8 Aug.: het bouwen van eeue receptie
zaal mot bovenwoningen en passage op Mais.in-Streiicken; 
minste inschr. was D. Tuimiuugu, te Amatenlam, vuor 
; 73,800. 

Hulaen, 8 Aug.: het verrichten van verschillende wer
ken aan dc sluis van deu Buitenpolder; ingekomen 0 
biljetten, a u : 
J. H . van lleeswijk, te hobith, ƒ 13,900 
J. DiebeU. A Hiiiten, i 11,700 
C. A. van don Brand, i Nijmegen, i 10.000 
Firma Van der Heijden en 

Lensink, •> Arnhem, » 10,435 
J. II . Hoijinck, » Pannerden. • 0.077 
J. H . Kolder, I Groenloo, i 9.529 
II. P. Pauwen, l Pannerden, i 8,708 
F. E. Terwindt, » idem » 8.380 
II Jansen, » Did.nu. » 8,278 
gegund. 

Arnhem, 8 Aug: het Imuwen van 2 woonhuizen aau 
den 1'lattenhiirgervveg te Arnhem, onder beboer van de 
architecten Van Gendl en Nieruud; ingek. 4 bilj., als: 
B. Bolder, te Arnhem. ƒ 14.100 
W. Slotboom. - Velp. .. 13,802 
II, Wei,nuk. • Arnhem. » 13.470 
J. A. G. Teegel, • idem « 12.236 
gegund. 

Kampen. 8 Aug.: het houwen vau eene school on ou
derwijzers woning op bet Kam lie rei land; ingek. 9 bilj., als: 

.1. S. van der Werf, ƒ 17.420 
D. Zwane.ml on A. L Gilles. » 16,475 
B. Sn.-I. • 14,070 
II. van Olst, • 14.065 
H. lloutink. • 14.775 
A. van de Wetering, i 14,772 
W. van der Haar, l 14,474 
W. van Werven en C. Visschor. >. 13,050 
(of bn 6 weken later oplevering), « 11.740 
F. Schipper, i 12.080 

Amen, 0 Aug.: het bouwen van eene school v.mr L 
0 . te Klimstervoen. en bet verrichten vau eenige veran
deringen in de bestaande school aldaar, tot verbetering 
dor nndorwijzorswoniiig; ingek. 7 bilj,, als: 
H. Bennink. te Assen. ƒ11,668 
J. Lamberts, i idem - 10,604 
R. Huns*- Jr., i idem l 10,387 
Harm Winteis, * idem » 10,300 
lik. de Vries, • idem » 10,176 
D. II. Wiering, » idem ' 0,006 
J. Rmtiiiuk Az., » Mop|>c), • 9,572 

t'trerht, 0 Aug.: voor de Kxploitetiemuat-s'hunpij! bol 
leveren eu inkopen van eikenhouten dvvaisligg.-rs; iugek. 
0 bilj., als: 
II. II. Clercx, te Bokstel, ƒ 6900 
J. A. v. d. Korden, • idem l 6175 
J. N. de Haas, » Wesel, i 605'.» 
II. I.. Huijvoets, » Ootinarsum, » 5003 
J. B. Groothuis, i Denekamp, » 5070 
J. J. v. d. Eerden Pz., • Bokstel, i 507"» 
J, H. van Hooger WOU, » idem » 5049 
F. ClerCX, n idem » 6040 
J. Nahuis, i Groenloo, i 5809 

Amsterdam, 0 Aug.: hot bouwen vaneen Israel.gast
huis aan de Nieuwe-Keizersgracht, onder behoor van den 
architect I. (tosschalk; iugek. 15 hilj.. als: 
J, 1'. Cornelissen. te Amsterdam, ƒ 209,000 
Wotff en Zn. en 0. Woud, » idem ' 207.? 
B. van Buuren. • idem i 206417 
Sch.Ntnenhurg en Maks » idem • 204.0O0 
D. R. van Dartelen, • idem i 202,300 
I'h. A. Warners, * idom • 202.180 
Staal en Haatmeijor, * idem i 200,500 
C. .1. Maks Jz., > idem i 190J380 
Gebr. Van Rcrkuin. « idem •< 100.500 
F. W. van Vloten, » Ctt-echt. • 100.000 
J. .1. Bookholtz. i Amsterdam, i 108.500 
D. Tan un inga, » idem * 197.000 
J. Koster, n idem • 106 447 
A. Ptans, o idem i 106,000 
Cruijir en Schouten, • idem • 104.800 

Sleuwrr-Anialrl. 10 Aug.: het bouwen van eene school 
mol ondorwijzeiswoiiing: ingekomen 16 hilj.. aU: 
L. L Elsinga. te Amsterdam, f 64.0*5 
W. II. Struijs. » idem 58.000 
H. Knipper en J. Vree, » idem » 58,500 
J. van Voort huizon, » idem » 68.184 
Oosterling en Schut. • idem • 58.140 
W. F. Moritz. .» idem i 57.500 
Peters en Roololfso, » Brussel. i 57.3(H) 
F. R. Kuipers, » Nieuwer-Arastel, •> 56,720 
II. C. Dorfas. n Amsterdam. 56,417 
M. H. de Jong, • idem e 55,435 
.1. Bikker, i idem I 64,166 
I. , van Sou, » Purmcrcnd, 52.540 
D. Tainininga. » Amstenlam, > 51.800 
P. Brugman, i Alkmaar, » 51.6(H) 
F. Poleis, » Amsterdam, 51,000 
J. .1. van Kooten, • Nieu wer-A instel. i 40.MH) 

H-llage , 10 Aug.: lo. bot bouwen van .-en onderholden 
steenon duiker iu .Ion dijk van do nieuwe Wolplaat. aan 
don linkeroever langs do'(Judo-Maas. tussrheii do kil o-
tcrraai.-ii 186 en 137: ingekomen 7 bilj., als: 
C. I.allcman, te Rozenburg. ƒ 3680 
A. Blok. • VGravendeel, • 3666 
c. Pijl, » Numansdorp, i 3300 
J. P. Wiiiimois, „ Maassluis, •> 3333 
II. v. d. Houwen. « Heeiivliet, • 3147 
.1. v. d. Vlugt Jr., • Dordrecht, » 8130 
G. v. d. Vlugt • Rozenburg, i 8100 

2o. het makeu van oen geheel met steen hcklocdcii 
rijzendam tusschen de hoofden iu zoo, langs het Znider-
hoofd aan deu Himk-van-llolland: iugek. 3 hilj.. als: 
C. v. d. Plas, te Dordrecht, / 535,000 
A. (i. Huvskos, .» Hedel, • 5J8.UI0 
1. v. d. Velde, » Pa|iendrecht • 510.21M1 

•lo. bot Opruimen van .tuingronden langs den linkeroever 
van deu nieuwen Maasmond aan dou Hoek-van-Holland, 
mot hijbohooivnde werken; ingek. 4 bilj.. als: 
ll . A. Wiegerink, te Gnmul.m, ƒ 515.IHHI 
L. Brand Dz... » Giesen.Iain eu 

C. v. d. Meyden Az., » Hardinksveld. • 477,000 
I. v. d. Velde; • Papendrecht, i 457.600 
A. Volker Lz., » Sliedrecht en 

P. A. Bos, • Gorinchem. * 328.000 
'a-llage, 10 Aug.: do levering van stalen spoorstaven 

mot ij/eren eindverbindingen en van haakhouten. iu 2 
pere.; v.mr perc. 1 ingek. 3 hilj., als: 
Oiite-Hiilliiuugs-Hutte, Actiën-Veroin fiir 

Bergbau- und Huttenhotrieb, Oboiiiausou II, ƒ 585,376 
Boe hm uer Vorein fiii- Bergbau und Guss-

stihlfahricatiou, Boohum, i 584.728 
Bolckow Viiughan & ('o. Limited. Middlos-

hrn' on Tees, i 561.018 
nam, 2 ingek. 7 bilj.. als: 

Adhémar Lo Rov, te Molenbeok-St-Jean, J 18,600. 
Herrem en La Port.-, te Amsterdam, i 18,425. 
Tie- Patent Nut-and Itolt-Coiupunv. Limited, 

le Birmingham. I 17.031. 
W. Hoven en Zn., te Rotterdam, • 16.002.40 
Gebr. Üoppler. to Maastricht, i 16.623.40 
R. S. Stokvis ou Zn., te Rotterdam, • 16.541. 
Société Auouviiio des Forges et Atelieis do 

Niielle, te'Seiielle. I 16,278. 
Haarlrm, 11 Aug.: het maken van oen peilput eu ge

bouwtje voor ccn zelfregistreerenden gonjuieter re IJmui
den ; minste iuschr. was .1. f. Moorman, to IJmuiden, 
VOOT ƒ 6750. Riming ƒ5205. 

Zulllchem, II Aug.: hot Imuwen vau een school v.mr 
128 kinderen, mot bijlevering vau het schoolaineublement 
naar de plans van den aivhitect A. M. A. Guidon, te 
Zalt-Bommel; ingek. 8 hilj., als: 
Vernjl, te Wnudrichem, f 7700 
Ku.t.sch.mt, ,i Zuilichetii, i 7617 
II. vm (mol » Aluikerk. I 7500 
N. i : ij ster veld, » Brake), • 7360 
Bijl. » llorwijnen, i 7320 
De Weijer, i Tiel, • 7208 
Vau Velzen, » llorw'nen, 6063 
J. W. Tanisou, R Zalt-Bommel, i 0306 
gegund. 

I 'rlir, 11 Aug.: lo. hot veldiepen der Schipskiot; in
gekomen 12 hilj., als: 

S. Meijer, ƒ 3750 
0. D. van der M.-ulen. I 3560 
B. de Jong, l 3377 
A. Nijdam, * 2080 
W. 11. de Vries, l 2380 
P. H. Dopheide, i 2360 

M. Boerseniu, 
.1. Timmer, 
II. do Herder. 
H. Winters. 
T. II. Ploeg, 
R. ,1. Dijkstra. 
Raming 

So, h.-t bouwen vau eene school op < 
14 hilj.. als: 

L. Holt, 
R Huizinga. 
T. E. Jelsema, 
II. b.mi:,, 
J. L. v. d. Schaar, 
A. v. d. Velde, 
S. II. Meijer, 
(1, II Brouwer, 
R. I. Dijkstra, 
T. Holihuis, 
G. II. V. d. Melllen. 
J. Timmer, 
J. H. Bos. 
R. van Delden, te Kiel, 
Raming 
heiden gegund. 

Arnhem , 12 Aug.: hot bouwen v 
van munitie te Wagon ingen, in hot 
correspondent ie; miuste inschr. was A, 
Rossum, v.«n* /1372. 

Varln. 
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i i. Nagelvaort, ba 

Zwitsersche cement. Buitengewone intkorostefl, 
wut tl., vastheid tegen nitfekkun betreft, wenlen ver
kregen l.ij proeven met zuiverDurtlanil-reineiil uitSuiii t-
Sulpioe (Zwitserland). Nmliitde ie l . - jH^ven lieli:iiiien 
zeven djijzen uuderwnler liuil.I.-n t-elegen, verlnnnile 
zich hij het breken een gemiddelde vastheid van 70 
K G . per c M * , die nog met '2H K , i . toenam bij 
lichamen die ' j : i lianen langer uixlet water hieven. 

Het vuorlreflelijkc voorlhrenysel van Saint-tilll-
pice geelt gemiddeld : 

na 7 dagen .'.0—CO K l i . per c . M 1 . 
> 30 . C O — 7 0 » i » 
• !I0 . 70—S0 . . » 

en zou voortgaande, steeds gunstiger uitkomsten. 

Advertentien. 

<r<!vi-iiag<l. Opgave vun lomlitien met korte 
levensbeschrijving onder I). V. Opmerker. 

De B O S C H G R O N D E N van het (Jestichl het Gast
huis te Sijmeijdt zijn i n g e z e t en v e r h o o g d 
als volgt : 

On,l,-r Neerboseh. 
K . . . | i I f290, '1 f\000; :t ftfO; \ / 4 I 0 ; 

5 f 1440; I — r> fe:W0; 0 / t X O O ; 7 fltOO; 
1—7 ƒ IÜM80. 

l l l l . l ,- .- W i j r i i r i i . 

Kuop i (U0, 2 f160; 3 liiO; 1—3 ^ 380; 
* f 1340; ü / -1180; 4 en "i f-2U20; 1—5 
/".-|S04i 0 / 1 5 5 0 ; 7 / 1 8 8 0 ; 8 ƒ 9 0 0 ; 9 
/ • 2 I 0 U ; 10 / ' l iOO; 1 1 / 1 0 5 0 ; flfVM; 
1.1 ƒ 1 1 0 0 ; 7—13 ƒ 1 2 1 0 0 . 

.....1,-r llntert. 

Koop 1 ƒ 7 1 0 0 ; 2 ƒ 3 3 0 1 ) ; 3 ƒ 3 4 0 0 ; 2 en 3 
ƒ 6 9 0 0 ; 4 ƒ 3 2 0 0 ; 5 ƒ 1 0 0 0 ; I—.-, ƒ 2 3 , 5 8 0 . 

De toeslag zal plaals hebben Ilunderdag 18 A u 
gustus 1 8 8 1 , vooi middags 10 uur, in bet Calé-
Itestainaiit van den Heer l l ' J I ' l ' K N le Sijnnijrn. 

Hoogen wonlen aangenomen en nadere iuliehli i i-
geu zijn verkrijgbaar teu Kantore van den Notaris 
VV. t \ Itell I I . I N U K te Kijmegen. 

De Notaris \ V . R. l l u l ' l l l . l N , IK, le . V . > i e . ; e i i , zal 
op Dinsdagen 23 Augustus en ü' Septemliel 1 8 8 1 , 
telkens des avonds teu acht uu r , in liet hotel vau 
M e j . de Wed. B R O N K H O R S T aldaar, veilen en ver
koopen: HET BUITENGOED STADZICUT, 
zis-r aangenaam gelegen op het Huogeveld onder 
llatert aau den postweg tegenover het builen vau 

deu II l i M I I . M A N N , op 20 mil m van Nijmeg 
beslaande uit I IKKIIKMIUIS mei ;.|,.iten , giK-d aan-
gelegden T U I N , IIIISCII met W A N D K I . W E G E N , 
benevens IHIEKKN VVONINO on lil l l ' U I . A N D , groot 
7.97,00 H A . Vuorsehreven goed zal vvurdeii geveild 
iu 7 perceelen, waarvan eenige uitmuntend voor 
l.iiivvlerre'ui geschikt zijn , voorts in massa's; dejiuir-
lijksche huurprijs liedraagl b.halve bet houtgewas 
ƒ 721 ; de bouwlanden zijn verhuurd tot 22 Ke-
bruuri 1883, de geitouwen c. a. tol 22 Februari en 
1 Mei 1880 met bevoegdheid de huur op 1 ° Mei 
van ieder jaar te doen eindigen. Delating der 
kooppenningen op I December I s s | 

IMaiiirn- en Vogellniii 
te A i i \ i i i : TI. 

De ingekomen l ' lanni -n VOOT een Gelmuw voor 
den Planten- en VogeUuin zullen door het Publiek 
kunnen worden b r x I s j l i K d vnn Zondag den 
14den tot en met Zondag den 21sten dezer, 
vnu des morgeus | 0 tut des un middags 4 ure, in 
oen der lokalen vuu het Koloniaal Militair Invaliden
huis op Bronbeek, tegen Entree vau ¥ .» 4 'rntH 
per Persoon. 

D E D I R E C T I E . 

A A N B E S T E D I N G . 
De nudergeleekenden zijn voornemens op Zutnrdug 

SO Augustus 1881, 's voormiddags le elf ure, len 
hunne kantore aun de Prinsengracht N " . -177, na
mens hun principaal uun te besteden: 

Het bouwen van een Woonhuis op een 
terrein gelegen aan de Wetering
schans bij de Spiegelbrug. 

Ikïstek en teekeningen liggen vau al heden voor 
gegndigdeu ter inzage vuu 's morgeus H> tot 's n:i-
uiiddiigs '2 ure. 

V A X R U L E X D A L & O . 

http://Oin.ir.ioi-
http://tl.kloka.il
http://uui.oii-aaii-de.Lok
http://On.ter.h-iHl.iiu
file:///i-etlil.ini
http://weden.pl
http://airhit.st.-u
http://Il01.driks4.t1
http://Illiunentli.il
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D E O P M E R K E R - Zaterdapr 13 Augustus 1881. 

UITGIFTE VAN BOUWGROND. 
B U R G E M E E S T E R E S W E R H O L D E R S van 's Gra

venhage stellen een insclirijving open naar bouw
grond Op erfpacht te Seheceningen , uitmakende 
het zoogenaamde SEIN POSTDÜIN. 

De voorwaarden met daarbij behoorende teekening 
zijn op franco aanvraag ter plaatselijke Secretarie 
3e Afdeeling kosteloos verkrijgbaar. 

De inschrijvingen behooren altlaar vóór Maandag 
12 Augustus 1H81 des middags ten 12 ure inge
leverd te worden 

Opening "Ier inschrijvingen dien zelfden dag des 
namiddags tcu een ure. 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Begrooting van kosten / 557000.00. 

Üp Dingsdag den ti September f881 , des na
middags ten één ure, zal in een der lokalen van 
het Ministerie van Justi t ie, in deu Nobelstraat te 
's Gravenhage, bij enkele inschrijving wonlen aan
besteed : 

Het bouwen van eene Cellulaire Ge
vangenis bij Qroningen: (Gemeente 
Haren). 

Het bestek , de teekeningeu cn de dctailteekenin
gen liggen ter inzage te 's Gravenhage iu een tier 
loknlen vau het Ministerie van Justitie in tic Nobel
straat. 

Bestek en teekeningen zijn voorts op franco aan
vrage tegen betaling van f l l ) te bekomen aan eerst
genoemd lokaal en hij den Directeur van hel Huis 
van Arrest cn Bewaring te Groningen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect voor dc Gevangenissen en Regtsgebouwen 
J . F . M E T Z E L A A R te 's Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Dingsdag tien 
:tü Augustus 1 8 8 1 , des voormiddags ten acht ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet wonlen op
getrokken. 

's Gravenhage, tien 9 Augustus 1881. 
De Minister van Justitie, 

Vota* deu Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

Ministerie van Justitie. 
A A N B E S T E D I N G . 

Begrooting van kosten / 18012 00 

Op Dingsdag den O September 1 8 8 1 , des na
middags ten half drie ure, zal in eeu tier lokalen 
van het Ministerie van Justi t ie, in de Nobelstraat 
te 's-Gravenhage, bij enkele inschrijving wonlen 
aanbesteed: 

Het oprigten van een gebouw voor het 
Kantongeregt te Kampen. 

Het bestek en «Ie teekeningen liggen Ier inzage 
te 's Gravenhage, iu een der lokalen van het M i 
nisterie van Justitie in de Nobelst iaat eu op den 
Korten Vijverberg. 

Die stukken zijn voorts op franco aanvrage te be
komen aan bovengenoemde lokalen en hij den Heer 
W . K Ü t ' H , Stads-Architect te Kampen. 

Inlichtingen worden gegeven dooi- den Ingenieur* 
Arcbitect voor tie Gevangenissen en Hogtsgobouwon 
J . F. M E T Z E L A A B te '* Gravenhage. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan np Maandag den 
2!l Augustus 1881 , des namiddags ten drie ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet wonlen op
getrokken. 

's Gravenhage t den 9 Augustus 1881. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretarie-Generaal, 

C L A N ' 1 . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag den ZQeten Augustus 1 8 8 1 , ties 

middags te twee men, zullen Commissarissen der 
S T E D E L I J K E G A S F A B R I E K te Leiden, ineender 
lokalen .lier fabriek aanbestellen: 

Het verhoogen van het Stokerij-gebouw 
met aanbehoorende werken. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
enz. aan de Stadstimmerwerf, op eiken werkdag de 
besteding voorafgaande, van 's morgens te 1(1 men 
tut 's namiddags te -1 men, alwaar het ecrsle ud 
ƒ 0 , 1 0 verkrijgbaar is. 

Verlangde inlichtingen euz. zijn hij den Gcinoonle-
aivhiU'ct te bekomen, door wien Dinsdag tien IU" 1 

en Donderdag den 18"' Augustus aanwijzing in loco 
zal gedaan worden, des voormiddags te elf men. 

Zegt het vonrt. 

Aanbesteding. 
De B U R O E M K K S T K R . l e r p w o n i e AIIXHKM a i l 

DoadenUg '-'"> Augni tw 1881, ' • namiddags 1 uur, 
iu liet <»|.'iibuni' ten ' ie tin-hui/,' aanbesteden: 

Het leveren en leggen van Trottoirs 
met Trottoirbanden van Mendinger
steen in de Langstraat en in ver
schillende straten in Klarendal. 

Aanwijzing Dondtfdag 18 Augustus a, s. voorm, 
1 0 uur, Bureau Publieke Werken. Teekeiiiu^eu Ier 
iuzaffe; bestekken tegen betaling ter Secretaris ver
krijgbaar. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en Umuiden. 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond te Arnhem met Stlploma ten Graad. 

APPELBLOESEM, UOODE, GELE, BLAUWE, HAUUGH.UJWE en OIII.IZE KLEURExi io i ruENUE METSKLSTEENEN, PRO-
KILSTEËNEN in alle gewenschte PROFIELEN, PARKETVLOEREN', RIOLEN, BUIZEN, enz. 

Vervaardigt tille artikelen welke lijj den bouw vuu Buizen, Kerken eu. gewoonlijk van steen worden aangewend, iu t i l ' W S T -
'f.W l e i l ' E K V en ook in l ' O l l T l , A X l»-C K H IC V I ' . 

Groothandel in le qunliteit PORTLAND-CEMENT iitcrk . S T E R N " van Tom-reu, (SHAWIT / . Si C°. te Stettin; K N I O H I , B E V A V St S T U R G I ' S enz. 

T e e k e n a a r . 
Ten spoedigste gevraagd een BEKWAAM TEE

KEMAAR vour bet iletailleeren van aarde- eu 
kunstwerken benevens ijzer-constructie. 

Brieven franco onder motto .Teekenaar" Dijden 
hoe»handelaar J . II. K N I E R U H te Gorinchem. 

Maatschappij tot Exploitatie vnn 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(ten laste van het Reservefonds.) 

Op Donderdag den 2 .V"" Augustus 1 8 8 1 , des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 304. 
Het gedeeltelijk afbreken van het nog 

bestaande gedeelte en het weder op
bouwen van de Wachterswoning bij 
wachtpost 49 van den Spoorweg 
Utrecht—Boxtel. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens jj 52 van het Bestek. 

Bet Bestek ligt van den 10*" Augustus 1881 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den heer Sectie-Ingenieur 
F . S A S S E N te ' i Bosch en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen tegen betaling van f 0.5(1. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau (afd. Weg en Werken) cn door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
1 9 J ' n Augustus 1 8 8 1 , des voormiddags ten half 
elf ure. 

Utrecht, den 0 d ' n Augustus 1881. 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

Teekenbehoeften voor Bouwkundigen 
VA V 

Th. J. DOBBE, te Utrecht, 
V o o r s t r a a t 502 en 50:1. 

lu het Magazijn is steeds voorradig: eene ruime 
keuze van wit en getint Teekenpapier in rol
len en vellen uit dc beste Fabrieken. Détailpa
pier in diverse kwaliteiten. Uitmuntend Calqueer
papier en Calqueerlinnen, dit laatste is eene 
kwaliteit uitsluitend vota- mij gefabriceerd en daar
voor met mijne Firma gewaarmerkt. 

Papier au Millimetre eu alle andere Tee
ken- cn Bureaubehoeften v u u r I n g e n i e u r s , 
Ardiitecteii en Aannemers. 

Munsters worden op aanvrage gratis toegezonden. 
De verschillende Teekenpapieren van tic Firma 

CARL SCHLEICHER & SCHüLL te Duren, 
waarvan steeds munsters in oiulei-scheideiie Tijdschrif
ten voorkomen, zijn hij mij te verkrijgen voor dc 
daarop aangegeven prijzen, zonder eenige ver
hooging. 
jsjr Papier Diaphane voor het maken van 

Calques voor Photolithographies 

B. HOLSBOEB, (e ArnketB. 
1*6*. Z i l v e r e n M e d a i l l e voe>r M a l e r . 

p l l N - I l l mt r i l l i l C n t I ' l l . 
1 * 7 9 . H o o g H t e o n d e r n r h e l d i n n ; v o o r W a 

t e r p a n - e n l l o e k i i i < - e l - l n « t i i i n i i - n t t ' 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 , B R J E F B A L A N S E N , euz. enz. 

1 PARKETVLOEREN, 
2 VILLEBOr S BOCH, METTLACH 
3 BOCH Frères, MAUBEUGE 
g MINTON. HOLLINS * C".. STOKE 
2 by tie VertefenwootdlMn un DasMhosAeni 

D E L I K T & C". , Haringvliet 7. Ilattcrdatn. 

L E O N J > K HMiSTV 
G E N T ( B e l g i ë ) . 

Benige Fabriek van het Vasteland, wam-alle soor
ten CE MEN TT EG ELS vervaardigd worden. 

MONSTERS en MONSTKKKAARTKN zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

G I P S en C E M E N T E N in soorten. 
Dc toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1,0, F B E E M , 
Architect te Arnhem. 

1 
S X > e o l « 5 i l l t e l t 

V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Archi tec ten, Landmete r s , 
Teekenaars , enz, 

G e ë m a i l l e e r d - l j z e r e n PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz. 

WEEGWERKTÜIGEN. 
-A-ljpeiiiooii Depot 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

mi 
ZILVEREN MEDAILLE 

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 70 Botterdam, alwuaronk 
verkrijgltaar: Verschillende soorten van ginilkoo|>e 
TEGELS en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreg ue mines). 

SCHOOLBANKEN. 
geheel naar de wettelijke voorschriften, ' zeer solide 
cn nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd tloor het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhand prijsopgaven eu 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
tOeS—JOOden. B I J W 8 . 

Mo/nik Tegels voor Moeren 
in K K H K E N , W I N K E L S , VESTIIIUI .ES, C O I i l t l -
DOR8, W A R A N D A ' S , enz., al « k B E K L E B D D i G 
vau M U R E N , T E G E L S voor H 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 Slaw & ("'. 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

Gr. . 1 . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

ScAMJIUlllAfrsJtamfl X". en Juffrrntraat X". 5G. 
ROTTERDAM. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- cn Zinkwerken, Botter

dam , Ooudsche Singel UK. lieneraal-Agcnt voor 
Nederland cn Indië vau de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek vau de Heeren JOSSON" & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door tie Maatschappij van Bouwkunst tc Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

Asphalte Company L ,d. London. 

F A B R I E K 
T E 

AMSTERDAM 
BelUreg Oh. 3. 

Xalimrl. \s|ihalt van: 

V A L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N O . 

(ii'c(iiM|iriiiiiTnli- As|iliiill\w-5.i-n en ililo Itorsohvloi-irii. 
Werken in Asphalt-Masliek voor Trottoirs, Skaling-ltinks, Moult loeren, kelilers. 
kolf- en kegelbanen. Winkel- en Maira/ijmloeren, Gangen, Veranda's. Hrug- en 

llaklieilekkinïeii. Iti-ton-l iimleeiiiiiien, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochtwerend, Onilooi'ilriittfbaar, fieraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Vuur inlichtingen omtrent het loggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te ailresseeren 
aan het Kantoor der fabriek, llcltweg 3 , Aiaxtenlain, ol hij den Heer II. O. KNIIOI 'S t ' J t a . , Ikvk-
slraat F. 0'2, te Arnhem. lie Directeur, W. PATON WALSH. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 28. 

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

van KEUEN(ïROEVEN. 

U V l i l U , 

voor licht en zwaar klonend werk , alsook voor het 
smceren van Stoomcvlinders bijzonder aan te he
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of in bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
FABRIKAAT 

i;nm:v nniii . « I; .. EM.ELAMK 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS TOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H. TRIP. R O T T E R D A M . KLOOS & VAN L1IYIBURGH. 
Kinenaars van Zuilen- en Tafetbaialt-poevfti 

in RIINPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
K A L K , B H Ü I S S T K E S , VOORVASTE STEENES, ENiC 

Xieuwehaven X.zij/lt' 5">, H o l l e r i l m i i . 

Hij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is nrsdMMa de i i e n l e aflevering vau: 

Geschiedenis v a n de Bouwst i j l en 
IN DB 

iloof<hij4i|M'ik4'ii «Ier ArchlteetDiir. 
DOOR 

• 3 1 r « E M . < - l « . i : i . . 
Ilooulceraar roor ile llmurkunst aan tie Vatatcchuische Schout, Ir llelfl. 

Met oiustreek-H V O O in den tekst gedrukte lij/uren eu O staalgravuren, 
T w e e d i - , vee l v e r m e e r d e r d e «-n n y v e u n k i e d r u k . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a ƒ1.75. 

Gedrukt l,u G. W. van der Wiel & 0». te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N'. 34. Zaterdag 20 Augustus 1881. 

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

voos 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Bat ahtiiiiiciiient beilnajrt vimr het bimieulmiil ƒ1.66 per .1 initntuleii of 
wel bij vouruitbeUliiiif gulden uer jaar. Afzonderlijke imminent bij vonr-
iiitlii-tt-lliiu 15 ceut. 

Alle stukken en advertentiCn te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Atl verte II tie ti 

pleetsreinte es 
tealaad ~> eent 

regel' ƒ 1 . . .lanrbuvi 
i bew ijsiiuiiiini-r. 

i 20 reut vuur eiken ngel 
Atlverleutii-ii Voor liet luii* 

T E N T O O N S T E L L I N G 
D E U 

I N G E K O M E N A N T W O O R D E N 
Ol* I»E 

PRIJSVRAAG VOOR EEN VEREEN1GINGSGEB0ÜW 
V A N D E N 

VOGELEN-PLANTENTUIN T E A R N H E M . 
Wij ver meenen onsen lexers een dienst te doen met, 

vóór bet verschijnen van hut iap|H>rt der ju ry , 
eeu beknopt OVenicht te geven v:iu ile tentntUige-
üteltle plans. 

Wij utiilervtunleii eenige moeilijkheden, daar niel 
ulle motto's op tie teekeningen waren aangegeven, 
Sn hoewel hieraan VOOT een groot deel tloor ile roin-
inissie was tegeinoetnskomen, die de ontbrekende 
zooveel mogelijk iu potlood erboven plaatste, werd 
tlit. liM'h hij enkelen verzuimd, zoodut mogelijk eenige 
vergissing is ontstaan. 

A l aanstonds trol" ons de slechte keuze van het 
lokaal, waarin tie plans zijn teu toon gesteld. Slechts 
door twee vensters Hauw verlicht, behoort er een 
goed oog voor om de plans , die over de middenas 
van bet vertrek hangen, nauwkeurig te zien. .lam
mer ook, dat tie ruimte niet toeliet om dc detail-
teekeningen te exposeeren, die slechts bij seer en
kelen te zien zijn, en het effect van het geheel zeer 
/uiuien verhoogen. 

In ons vorig nummer werden 41 antwoorden op
gegeven, tlie allen in meerdere of mimici» male aan 
ile gestelde eischen voldoen. 

De jury kende de volgende hek inningen toe: 
Eerste prijs. I'lan i l 'hoenix" , ontwerpers C R . 

Posthumus Meijjes en T. J . Uremtner Hz. le Amsterdam. 
De gevels zijn in vakwerk met baksteen geconstrueerd, 
l i p de drie hoeken van het gebouw zijn torentjes 
aangebracht, tlie boven a/gedekt, een waarlijk schoon 
p:ii]ni':imu zullen opleveren. 

De restauratie-saai i s , evenals de keuken mei de 
buffetten, op de verdieping gelegen. De muziekzaal 
is achter de biljartzaal en de woning van den res
taurateur. De vestibule is in 't midden van bet 
gebouw met de hoofdtrap naar de verdieping. De 
afzonderlijke deelen zijn door verschillende kappen 
gedekt, waarvoor bet strenge vermeden is. Rondom 
het gebouw zijn overdekte terrassen aangebracht, 
zoouU het programma dat bepaalt. Dc teekeningen 
zijn zeer vlug uitgevoerd, en in rustigen lichten toon 
gehouden. 

De tweetle prijs is toegekend uau hel I'lan »Oenus", 
van den heer II. J . Ouendug te Amsterdam. Dit is 
iu |ilu'tegruiiil meer symmetrisch dan bet voorgaande. 
De hoofdzee! maakt het midden ui t , waarachter zich 
de andere lokalen bevonden. Directie- en kasteleins-
kamer liggen uau den voorgevel Aau bekte lijden 
der zaal lievïnileii zich overdekte veranda's. De 
gevels eu hitmeii-ordoiuiaiitie in Renaissance-stijl vol
doen zeer goed. 

Ile gevel- en doorsnede-teekeningen zijn iu potlood 
zeer effectvol uitgevoerd, cn bevallen ons beter dan 
iu het l e plan. 

Het plan »Vereeniging" , van den heer J . II. 
Scluuitz Jr . te Amstenlam, bekwam den derden prijs. 

Hier is ook tic groote zaal iu 't midden gehouden, 
terwijl een loggia den toegang tol tic zaal geeft. 
Het plun is ook van één verdieping. De terrassen 
strekken zich langs de zaal uit en zijn voor een ge
deelte der breedte overdekt. 

De teekeningen zijn zeer artistiek behandeld, eu 
getuigen van goeden smaak. Vooral de voorgevel 
op geeft een aaiigenaiiien indruk. De door
sneden geven in zeer goede Uen ren harmonie een 
goed denkbeeld van het inwendige. 

De beide laatste projecten komen ons monumen-
taler voor dau het hoofd lick rooi ide, maar zijn mis
schien juist voor hel doel hier minder geschikt. 

Ouder de ventere plans zijn zeer goede ontwer
pen, cn men ontdekt eeu meer en meer toenemende 
ontwikkeling op architectonisch gebied. Wij willen 
in het kort trachten daarvan een beschrijving te 
geven en vervolgen dus onze wandeling door de saai. 

Het ontwerp onder het motto sParkV' geeft tie 
muziekzaal aan tie beide lange zijden, waaromheen 
een doorgang, met pijlers van de zaal afgescheiden, 
die waarschijnlijk voor de circulatie moet dienen. 
De bekapping bestaat uit een gekoepelde ysercoo-
struclie. De doorsneden zijn zeer eenvoudig, en ge
ven , evenals ilie van het ontwerp onder het motto 
"Planten cn Vogelen komen lot hun recht iu de 
ojien natuur", een zeer eigenaardig karakter aau. 

Me gevels van dit ontwerp schijnen ons zeer onge
schikt toe voor een dergelijk gebouw. Daarbij «Pa
ris" du teekeningen vlug zijn opgewerkt, komt de 
stijfheid van liet laatste nog meur uit. 

De plattegronden van l E w i g jong ist uur die 
l-'antaisie" zijn zeer gecompliceerd en geven slechts een 
zeer kleine veranda achter tie restaiiiaticzaal. De 
bekapping is ballcirkclvorniig, van ijzer met glas 
gedekt, en voor en achter volgens het beloop tier 
kapliju gesloten in hut genre van de sluitingsguvels 
vau hel Paleis voor Volksvlijt. Het gebeid maakt 

echter weinig effect. 
sKunst doet leven" geel't een zeer gecoinpliceeiileii 

plattegrond. He gevels zijn in baksteen. I>e hooft!-
taande «Ier zaal is van geheel ander genre dan de 
bijbe hoorei II Ie gehouwen; hul geheel mist harmonie 
Wij zien hier een mansaido-belmpping naast ecu 
ouil-llullau<tsc!ifii topgevel. De hooge bekappingen 
achter tic topgevels met hun veelkleurige bedekking 
geven het geheel iels onrustigs, eu eigenen zich , naar 
onze ineening, niet voor een dergelijk ontwerp. 

Keu ontwerp , ilut onses inziens het motto »Arnhem" 
draagt, hoewel er slechts één onder dat motto was 
opgegeven, eu wij er later een tweede vonden, geeft 
ons een voorgebouw niet twee verdiepingen, waar
achter zich tie concertzaal U-vindt. He |ilultfgivud 
geelt de zaal aan met groote afgeschuinde hoeken, 
wal het inoiiiuueiilale niet verhoogt. Hel geheel is 
zeer eenvoudig behandeld , eu mist eenig decoratief. 

Ecu dergelijk, maar minder, ontwerp is dal ouder 
hut motto uAruhumsche Planten-en Vogel tuin" , dat 
door gebrek aau binnen- eu buitcii-oiilomiautic niet 
uitmunt. He logge, koepelvormige verhuogingen 
der veranda's werken niet mede om hel effect te 
verhoogen. Eveneens doet het project zonder motto 
ons deuken aan den hedeudaagsclien speculatie-bouw
stijl. Hetizellileii indruk maakte op ons het plan 
uVoigect-mijnielje"; du zaaldecoralie is zeer twijfel
achtig eu toont evenals de gevel teekeningen een 
tot:utl gemis aan studie op aichitectoiiisch gebied; 
zelfs tie teekeningeu zijn treurig van uitvoering. 

Hij «Eendracht maant macht", bestaande uit een 
gebouw van twee verdiepingen iu buksuviibouw met 
zeer sjiaai'zaam aangebracht vakwerk, valt op te 
merken, tlat het geheel minder passend voor eeu 
dergelijk ontwerp is. De teekeningen zijn beter a l-
gewerkt ilau de voorgaande. 

A l de projecten, die wij totnutoe bespraken, 
waren zoo ingericht, dat de zaal de hoogte vun 
minstens twee verdiepingen had; hij het plan >A" 
zien wij echter een gebouw van twee verdiepingen, 
waarvan één door de zaal wordt ingenomen, en 
kunnen ons tb-u onaaagenamen indruk voorstellen, dien 
een dergelijke zaal met de niet onbeduidende opper
vlakte voor de plaatsing van duizend [wrsonuu benoo
digd , bij het binnen treden zou maken. Te meer is 
't bij dit plan te betreuren, daar het geheel eeu 
veel aangenamer indruk maakt dan de laatstge
noemden. He teekeningen zijn met zorg In-wei kt en 
verraden een nauwkeurige band. Jammer, dat juist 
het hoofddenkbeeld dei zaal zoo slecht gekozen is. 

Het volgende «Kloia R." is fraai ontworpen. De 
begane grond is niet aangegeven, maar de groote 
zaal met verdere vertrekken is bier op de ver
dieping gebracht, en staat door een breede hoofd
trap met de onder-vestibule in verbinding. Het 
geheel is in roode baksteen met ecu sous-basement 
van gele steen ter hoogte vau de onderverdieping. 
He gevels komen ons echter te lijzig voor, wat ge
deeltelijk zijn oorsprong heeft in het. aanbrengen der 
groote zaal. Het geheel is echter met zorg getee
kend cn de doorsneden zijn /eer aanlig opgewerkt 

Wij twijfelen ook niet, of de gestelde bouwsom is 
hier verre overt .rollen. 

In bet ontwerp »Klor,ilia" meenen wij een sleclu 
besiinleerde kopie vau het gebouw der Itotterdauische 
Diergaarde tc herkennen. Doorsneden ontbreken geheel, 
zood-it over het inwendige niet te oordeelen valt. 

Een ontwerp, dat /eer duidelijk het motto o Arnhem" 
draagt, is werkelijk treurig te noemen. Het zou 
moeilijk zijn n-t- vau dit plan te zeggen, tiaar uit 
alles bli jkt , dat de ontwerper niet het minste denk
beeld 11• •• • i c vau architectuur. 

Een plan, waarvan wij hei motto niet konden vinden, 
geeft een gedeeltelijke houtconstructie met baksteen 
van eene verdieping, met een zeer lage zaal. He 
teekeningeu zijn net bewerkt; het geheel is echter 
minder passend voor het doel. 

wTitania'' geeft een zeer regelmatigeii plattegrond, 
met tiituiuuieiiliile veranda's uls loggia behandeld. 
He zaal is van de zijden verlicht en heeft, evenals 
de nevensalen, ventilatie door assr goed aangebrachte 
luchlkuppen. Dc teekeningen zijn zeer goed in Uosl-
indische inkt opgewerkt, vooral dc iletailteekeuing 
maakt zeer veel effect, eu de ontwerper toont Studie 
met vaaitligheid in het teekenen. 

»Nijverheid" is voel le omslachtig geprojecteerd. 
Het hierbij gehangen tiet.lil is slecht. Pe ornementen 
in tie detail teekening zijn zeer vreesuchtiggeteekend 
en geven bewijzen van ongeoefendbeid. De gevels zijn 
op een eigenaardige wijze geknutseld, maar abt proeve 
van lijn werk niet fraai. 

Zeer gelukkig 18 de keuze vau het motto voor het 
ontwerp «Eerste proeve". Beter ware liet naar ons 
voorkomt geweest, indien de ontwerper nog wat ge
wacht had met het inzenden van een eerste proeve; 
wij iaden hem aan, indien een tweede proef niet 
gelukkiger is, liever door afwezig hek) te schitteren. 
Het detail, dat Ine: bij hangt, is werkelijk ontoonbaar. 

v Phaeton" komt ons als project niet veel beter voor. 
De tletailteekeuing, hierbij gehangen, is nog treuriger. 
Niet veel betera kunnen wij verklaren vau het ont
werp ouder het motto *eu Huil zijn wijsje eu wipt 
iu 't groen" , hoewel het hoolüdenklieeld iets beter is 
dau lnj de twee laatstgenoemden. De gevels eu door

sneden zijn met een eigenaardige karmijutiul be
smeerd en slordig bewerkt. 

U i nihilo nil l i t " geeft een achtkante zaal met het 
orkest in een der zijden. Waarom de gevels zoo on-
h#,.':pellend winterachtig zijn o;'/ewerkt begnjjieii wij 
niet, te meer daar het effect er niet door verhoogd 
wonlt. 

Het project, i la l een ster met omschreven cirkel 
lot teeken beeft, is zeer goed afgewerkt, maar als 
bouwkundige teekening al te schilderachtig behan
deld. Jammer tlat hier geen ilelailteekenillgeu bijge-
hauyen /ijn tun beter te kunnen oordeelen, Ile ge
vels doen ons denken aau tie villa's van heL Von
delpark. 

liet plan «Renaissance" is in plattegrond zeer goed 
ingedeeld en zeer symmetrisch. De gevels geven ech
ter minder het karakter weer voor etui dergelijk ge
bouw, liet trof onze aandacht . dat de hierbij op
gehangen tletailteekeuing van den voorgevel op ' / ï ( ) 

lieter was liehandeld dan de schetsplans en van een 
andere huud scheen tc zijn. 

tKlont en Kanna" is niet onverdienstelijk van tee
kening, maar mist hel karakter voor mm dergelijk ge
bouw. De weinige en kleine vensters aan den voor* 
gevel lokken niet tot binnentreden uit. De zaal is 
door kolommen in drie deelen gescheiden, terwyi liet 
orkest op een dur lange zijden is gelegen, wat echter 
minder wenschelijk is. 

Gelukkig kunnen wij hij «Kuns ten praktijk" weer 
hulde brengen aan de artistieke waanle van hut ont
werp. He plattegrond en gevels en doorsneden zijn 
keurig bewerkt, en het geheel geeft blijken van wel 
doordacht te zijn. 

l>e dcluilicfkoning, hierbij gehangen, i* nel van 
uitvoering. Wij gelooven, dat ook bij tlit ontwerp 
minder aan tie gestelde bouwsom is gedacht. 

Eveneens is het ontwerp «Ouutn Duo fataunt idem 
non est idem" een zeer goud geslaagd project. Het 
geheel draagt een monumentaal karakter en is keurig 
uitgevoeid. De zaal is door een lantaarn verlicht 
eu ontvangt tevens nog licht van de rechterzijde, 
liet geheel geeft den indruk van een artistieke baud, 
ntsar evenals het voorgaande meenen wi j , dat de 
bouwsom zeker aanmerkelijk is overschreden. 

Onder het motto «Natuur en kunst" zijn twee ant
woorden ingekomen, die sterk uiteenloopen. Het eene 
ontwerp geeft bij een zeer eenvoudig behandelden plat
tegrond eeu zeer goeden gevel in baksteen met vakwerk 
in houtconstructie, waarvan de vleugelgelmuweii mis 
wel wat le zwaar voorkomen, vooral door de bovenuitge-
Iknivvde balkons. De Ieieiilx'l.uppirig in kiemen zou een 
zeer goed effect maken. Du vogelpers|»vtief, hierbij inge
zonden, is meesterlijk uitgevoerd en met zorg bewerkt. 
Jammer is het zeker, dat tie doorsneden geheel ont
breken en wij kunnen niet begrijpen waarom de ont
werper niel eerst voldaan heeft aan de gestelde eischen, 
alvorens aau het tijdrooveiide perspectiefwerk te be
ginnen , daar hierdoor toch geen beter denkbeeld 
van het geheel wonlt verkregen. De plattegrond 
is ook niet volledig, liet orkest is op de lange zijde 
der zaal, wat ons niet wenschelijk toeschijnt. 

Hel andere ontwerp, dat het motto «Natuur eu 
kunst'' draagt, is verdienstelijk; de plaiivenleeliiig, 
waarbij de verschillende lokaliteiten allen op den he-
ganeii grond gevonden worden, is zeer gelukkig en 
zoowel facades ais doorsneden verraden eeue bekwame 
hand en artistieke opvatting. 

o laber té" geeft een zeei goeden plattegrond, keurig 
van bewerking. In tie hoeken der zaal zijn groote 
ronde nissen aangebracht. Rondom de a a l zijn gaan • 
deiijen up kolommen. Hel geheel is iu Renaissance 
uitgevoerd en geeft bewijsen van veel smaak. 

Moeten wij bekennen, dat hei ontwerp «Studie 
brengt me lot de wetenschap" onberispelijk van tee
kening is en eeu zeer moiiiiiuciitital karakter draagt, 
toch gelooven wi j , dal dit plan op een groot plein als 
theater-lacade uen beier effect zou makeu, dan voor 
een vereenighigslokaal. De bekapping maakt een zeer 
goed effect, en wij prijzen tie keurige uitvoering. 

u Audubon" is zeer gezocht iu plattegrond; du ge
vels zijn niet slecht ..gevoerd; toch maakt liet ge
heel niet deu indruk van het voorgaande. 

De baksleeiibouw met vakwerk, dien wij onder het 
motto r «deen geld geen Zwitsers" opmerken, geeft on
der hare i-echtilooiloo|>ciide bekapping ecu zeur koud 
aspect. De vele verticale lijnen, die niet doorhit). 
'. o zi jn , maken geen prettlgen indruk, en het ge
heel tt! rijzig. 

Hij de vuju beschikking overeen terrein, dat aan 
alle zijden open is, zouden wij ons minder kunnen 
vereenigen met de gezochte indeeling van het plan 
i» Velp". De teekeningeu zijn echter zeur goed uit
gevoerd. 

Van hel ontwerp sPro Nihi lo" is weinig te zeggen , 
hst doet ons aau «Eerste proeve" denken. Voor 
l.lokdoozeiihoiiw schijnt het ons zeer geschikt loe. 

Eveneens is lApol lo" een slechte keuze. Een concert
zaal met naakte muren uu fabriek ramen is niet seer 
schitterend en zou zelfs den minstuischeiidu eeu 
afkeuring ontlokken. De lijnen der gevels zijn van 
eeu ziekelijke fijnheid. 

' Vogel- eu Plantentuin" geeft een polloodteekening 

met zeer gebroken grondvorm. De uitvoering der 
teekening is zeer onduidelijk , de détails zijn iets beter. 

«L 'a r t clèvo l 'aiiie" is weer een wat liet ere proeve. 
Du teekeningen zijn zeer aanlig met tie \Mi op
gewerkt. De terrassen rondom zijn ruim aangebracht. 
De zaai is met gaanderijen. Wij maken de opmer
k ing , dat de hilinendeeoratie veel eenvoudiger is ge-
In tilden dan de gevels, wat ons wel eeiiigs/ins Itcvreciinlt. 

Hij het plan i l i l i i c k auf" missen wij tie iloorsiiede-
leekeiiingen , zootlat over )n-| inwendige niets valt Ie 
keggen. De gevels zijn niet net uitgevoerd en iu 
harde kleuren opgewerkt. De baksleuukleur doet 
eerder aan vlammen denken dan aan gevelsteen. 

«De gustibus nou esl disputandum" geeft ..etler 
een goed uitgewei kien plattegrond. Hut geheel is 
iu Renaissance-stijl cu maakt uen zeur goeden indruk . 
t levels en doorsneden zijn met nauwkeurigheid afge
werkt, en toonen eene geoefende hand , maar zooals 
wij van eenige anderen opmerkten, gelooven wij, tlat 
ook hier de bouwsom verre is overschreden. 

Wij (duiten ons verslag met de opmerking, dat 
uit het bovenstaande blijkt, dat er reden tot aan-
inerking, maar ook zeer veel reden tot lof bestaat 
over de verdienstelijke mededinging, tlie bij deze 
prijsvraag weder is gebleken. Neemt men in aan
merking tien korten t i jd, die tot het hcuiitw.Miidcii 
der prijsvraag was gesteld, dan meenen wij met 
gerustheid te kunnen verklaren, dut dit een bewijs 
te muur i s , dat tie architectonische ontwikkeling in 
ons land meer eu meer toeneemt en voorzeker een 
schoon tijdperk tegemoetgaat. 

Tevens mogen wij een woord van hulde niet ont
houden aau de jury , die mot een seer te prijzen 
vlugheid de ingezonden ontwei jwu li nloeide eu tien 
uitslag bekend maakte, wat voor tie inzenders van 
groot belang is, H.-t wate tu wenschen tlat tie jury . 
belast met het IrooonIeelen van de prijsvragen , die 
telken jan- door de Maatschappij tot Bevordering der 
Houwkunst uitgeschreven worden, hieraan een voor
beeld wilde nemen en in het vervolg ook vroeger den 
uitslag bekend maakte, voorzeker zou zij dan een 
grooten diens! In-wij zen aau alle uicilcdiugfrs. 

V E R E E N D . I N O T O T H E V O K D E H I N t i V A N HET 
O N D E R W I J S A A N A M B A C H T S C H O L E N . 

Deze Vereeniging hield Zaterdag .'Hl Juli II. hare 
15e Algemeene Vergadering in *llet Paviljoen" van 
het Hosch te 's-tiravuiihage. 

Hij afwezigheid van deu Voorzitter nam de Vice-
Voorzitter, tie heer Vau Hemerl . de leiding der ver
gadering op zich. 

Na lezing en goedkeuring der Notulen gaf de 
Secretaris inlichtingen omtrent het in bewerking 
zijnde Woordenboek. Na gedachten wisseling over de 
samenstelling van dat Woordenboek In-sloot .te Ver
gadering, op elke volgende Algemeene Vergadering 
gelegenheid te geven tot het ijcponccrcu van bij
dragen voor dat Woordenboek. Hierna wenien de 
brieven voorgele/en , tloor het Hestuur der Vereeniging 
aan de Besturen «Ier Ambachtsscholen te Amsterdam, 
Rotterdam, Hen Haag, Arnhem, Utrecht, 's-llerto-
genbosch, Oroningen en Leeuwarden gezonden un 
dt; antwoonlen van Amsterdam, Arnhem, Utrecht 
en Leeuwarden, daarop ontvangen. 

IIel resultaat tier besprekingen hierover was, 
dal overeenkomstig de adviezen iu die brieven gegeven, 
eene herziening vuu de wel op lu-t Middelbaar On
derwijs zal worden afgewacht, inde hoop, dat daarin 
ook de Ambachtsscholen en du opleiding vau onder
wijzend personeel voor die scholen zullen worden 

bedacht. 
Op de uitgeschreven prijsvraag was geenerlei ant

woord ingekomen. Werd In-sloten tol het uitschrijven 
eener prijsvraag voor Meubelmakers en eene Commissie 
benoemd, bestaande uit de lieereii Heli Hertog, Be-
neker en den Vice-Voorzitter. 

Hierna weiden tijd eu plaats voor da volgende 
Algemeene Vergadering vastgesteld, zijnde in Decem
ber a. s. ie Amsterdam. 

Alsnu volgde punt b van den Beschrijvingsbrief: liet 
collectief en binnen tijds aftreden van het Bestuur. 

De Vergadering betreurde tlit altreden zeer en stelde 
daarom pogingen in het werk, om tie aanwezige heeren 
I'I.-I-I-ma eu Van [leutert van hun U-sluit dienaan
gaande terug te brengen. 

Eerstgenoemde moest echter bij zijn nu reeds bij 
herhaling ingediend ontslag volharden; de laatste 
verklaarde zich alsnog bereid aan lu blijven tot de 
e. k. Algemeene Vergadering. 

lu de hoop, dal daartoe ook tie heer Coinolisse 
zal te bewegen zijn, went In-sloten over te gaan 
lot de keuze van eeu Secretaris in de plaats van tien 
lu-er lloersma. 

Hiervoor wenl de heer J . II. E. Sehmid gekozen, 
tlie tie Vergadering aau zich verplichtte met de be
noeming aan te nemen tot de eerstvolgende Alge
meene Vergadering. 

Hierna vroeg de heer Hofland het woord, om den 
heer Itocrsma dank te zeggen voor hetgeen de/e als 
Secretaris ten behoeve van de Vereeniging heeft 
verricht. 

Daarna kwam Ier sprake punt 7 a eil b. 
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Het eerste, luidende: »Is liet aan te betelen, dat 
leerlingen tier Ambachtsscholen , die het onderwijs 
bijna voor niet ontvangen, vanwege die school be
taling voor hunne werkstukken ontvangen?" wenl 
door den heer Holland ingeleid niet de toelichting, 
dat hij de vraag hoofdzakelijk liad gesteld om van 
hetgen dienaangaande ann de llnagache Ambachts
school was iu toepassing gebracht, nadere gegevens 
te bekomen. 

Op de vraag van den heer Den Hertog, of spreker 
van den bedoelden maatregel vóór- of tegenstander 
i - , /egt b i j , te twijfelen aan de wenschelijkheid lot 
navolging. Hel koml hem al le philanthropise!] voor, 
om jongens, die het onderwijs aan Ambachtsscholen 
reeds bijna voor niet ontvangen, nog te gaan be-
toonen voor het werk, dat zij er verrichten. 

In antwoord hierop deelde de heer Roer-ma in 
korte trekken mede, wal hoofdzakelijk tol hoveiige-
noemden maatregel aanleiding had gegeven, nl, het 
binnen tijds vertrekken van sommige en de vele onge
motiveerde verzuimen van andere leerlingen zijner 
school. Op grond van zijne aanteekeningen deswege 
noemde hij totaalsommen vau verzuimen door nog geen 
100 leerlingen in een jaar tijds gemaakt, die me
nigeen de oogen o|iendcn voor een groot kwaad bij 
den militie vu man, nl. tlat deze niet doordrongen is 
van het feit: tlat zijn tijd zijn geld in. Behalve 
een ambacht, ook tlie gntote en zegenrijke waarheid 
aan den toekomatigen werkman te leeren, ligt zeker 
op tien weg van het ambachlsonderwijs. Welnu , 
dit is beproefd aan de Haagsche AmbachtsschtHil door 
hovcugrnoemden maatregel, en niet gewensehl gevolg. 
Spreker wil zich bepalen tol de i ledeelïng van 

deze feiten : 
l o . Een jaar vóór de invoering vnn dit stelsel van 

beloonen , telde hij in tie hoogste klasse van IS leer
lingen 1411 uren verzuim gedurende één kwartaal. 

Een jaar later had hij 15 leerlingen in de hoogste 
klasse, tlie gedurende één kwartaal samen 1 , zegge 
één uur, verzuimden. 

"io. Vroeger kwam binnentijtls vertrek onder tic 
oudste leerlingen betrekkelijk veel voor en de reden 
daarvan lag voor de band. / i j konden, alvorens 
den geheelen 'Ijnrigen cursus le tlooi-loojien, reeds iets 
verdienen en dit verlokte sommige kortzichtige ouders 
beu biimeiitijtls weer lol zich te nemen. Na tie 
invoering van meergemelden maatregel kwam tlit 
niet meer voor. De jongens verdienen nu alreeds 
aau tie school, en dal wel op vrij wat gunsliger 
voorwaarden dau in de dagelijks* he pruelijk daar
buiten kan plaats hebben. 

Spreker deelde hierbij nog mede het gebruik en de 
inrichting van silurislHiekjes, mei het oog op dc meest 
doeltreffende uitvoering van tlit stelsel van beloonen, 
hetwelk hij niet als doel, maar wel als middel wenscht 
aan te prijzen, als ecu middel, dat hem resultaten 
boven verwachting I It opgeleverd. 

Hij tleze meening sloten zich nu alle aanwezi
gen aan. 

Het tweetic punt ouder 7 opgenomen, luidende: 
•Wat moet er gedaan worden met de jongens, welke 
aan het toelatingsexamen voor tie Ambachtsschool 
niet kunnen vuldoen?" werd hij afwezigheid van den 
heer O l i e , door den beer Holland ingeleid. 

Uit zijne s t i c h t i n g e n , in antwoord op verschil
lende bedenkingen, blijkt nader, tlat hier vooral ge
dacht is aan die leerlingen, welke tloor omstandig
heden, vim hun goeden wil of dien hunner ouders 
onafhankelijk, de vruchten vau hei. lager om lei wijs 
nog niet zoo hebben genoten, als hij de toelating tot 
de lessen tiei- Ambachtsschool in 't algemeen mag en 
moet worden geëischt. Voor dezen zou, volgens 
hein, eene afzonderlijke voorbereidingsklasse voor het 
theoretisch onderwijs zeer gewensrht en ook mogelijk 
zijn. omdat aau sommige Ambachtsscholen toch eene 
afzonderlijke klasseii-inileel'mg voor theorie en prac
tijk bestaat, en zouden daarom tlie leerlingen, welke 
ann zulk voorbereidend onderwijs deelnemen, reeds 
dadelijk eene plaats onder de leerlingen voor het 
practised onderwijs kunnen innemen. Natuurlijk 
zouden tleze leerlingen zoolang in de vooibeieitlings-
klasse i len blijven, tot zij inslaat ziju aan de 
gewone voorwaarden vau toelating te voldoen. Eerst 
t lau, wanneer na zekeren tijd mocht blijken, dat er 
leerlingen bij z i jn , wie het aan de noodige vermo
gens ontbreekt om naar wenscb het verdere am
bacht souder wijs te volgen, eerst dan zou eene 
definitieve afwijzing gemotiveerd zijn. 

Na nog eeltige discussieii verecnigde tie Vergadering 
zich met tlit gevoelen en sprak zij den wansch ui t , 
dat deswege pogingen in bet weik kutiiieii wonlen 
gesteld. 

Hierna sltmt de Voorzitter de Vergadering. 

K O N I N K L I J K INSTITUUT VAN' INOENIEUHS. 
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs hield, Don

derdag 11 Augustus II., te Petten een talryk bezochte 
vergadering, die geleid werd door den president, 
Jhr. O. J . Ü. Klerck, Minister van Waterstaat, 
Handel eu Nijverheid. Voorts waren aanwezig tie 
vice-president N . T. Michaelis en de raadsleden J. F . W. 
Conrad, Dr. K. F. van Dissel, i . Kalft* en I. W. 
Wekker , benevens de secretaris .1. Titleman. 

he llollandst be I l/ercn-s|K>or\vegniualschappij bail 
met hare gewone beleefdheid aan liet Instituut een 
extratrein aangeboden, die ie !> u. 10 tu. v •-
middags, na aankomst der eerste Hijn- en Oostcr-
Spoortreineii, uit Amsterdam vertrekken, le Haarlem 
te 9 u. 35 m. tie van llolterdum en insseheiigelegen 
stations komende leden opnam en te 10 u. 35 in. 
le Alkmaar aankwam. Maar vond het 80-tal leden, 
tint aan tien tocht deelnam, tie noodige rijtuigen, 
waarmede door tie schoone duinstreek langs Hergen, 
Schoorl en Groei te halfeen het voor tic ontvangst 
der leilen ingerichte Oemeenlamlshuis van het hoog-
I mraatlsehap van den lloudsbossrhe en Duinen lot 
Petten bereikt weid. 

Iu tic vergaderzaal prijkte ecu zeer schoon af
beeldsel van den vroegeren dijkgraaf, wijlen Jhr . Mr. 
C. van Forenst, een der sieraden van de Tweede 
Kamei der Siaten-Generaul. 

Nadat tie president tie leden had welkom geheeten, 
wenlen de notulen dor vorige InstitniitawiTradcring 
goedgekeurd en tloor tien secretaris opgave gedaan 

van de ingekomen geschenken, waaronder zeer be
langrijke, tloor tb? hoofden van verschillende depar
tementen van algemeen bestuur en particulieren aan
geboden. 

Poor tien hoofdingenieur van tien waterstaat in het 
9e district waren als naar gewoonte de weerkundige 
waarnemingen aan Den Helder ingezonden, opgemaakt 
door liet lid W . Pit. de Knivtf. 

Van «Ie Hullanilsche Maatschappij der Weten
schappen le Haarlem was het programma voor 1831 
ontvangen. 

Nog was ingekomen een circulaire van den heer 
.1. Bigot-Rn unit x , br Parijs, ten geleide van verschil
lende stukken betreffende ziju fabriek van gegoten-
ijzeren voorwerpen. 

Hel raadslid Conrad zette in tlie vergadering kor-
lelijk het doel eu tie samen stelling «Ier Hondsbossehe 
en 1'eiieiner zeeweringen (welke laatste aan het Rijk 
behooren) uiteen, alsmede tie verschillende stelsels van 
verdediging tegen de zee, tlie daarbij in toepassing 
zijn gebracht. Vervolgens gaf hel raadslid Welcker 
eene korte toelichting van de ligging en samenstel
ling tier stuiiilijkeu benoorden Petten, door kunst
matige bevordering der aanstuiving gevormd, in de 
doorbraken vau tien buitendu'uuvgel le Petten, dooi
den bekenden stormvloed van 31 Januari 1H77 nfii-iar 
ontstaan. 

I lei luiende de vergadering weiden eenige ver-
veischingeii aan tie leden rondgedeeld eti vervolgens 
de tocht aanvaard naar het strand lieiioonlen Petten, 
en van tiaar terug langs de geheele Pettemer en 
llonilsbosschc zeeweringen naai Kum|ierduin. De 
leilen hadden daarbij gelegenheid om op het 
strand benoorden Petten tic aldaar van rijkswege in 
aanleg zijnde hoofden tot strand verdediging en de 
boven genot-inde stuiiilijkeu te bezichtigen. 

Voor dezen tocht werd gebruik gemaakt van een 
viertal open spoorwagens eu liet werkspoor, dat over 
en betiooitlen de zeeweringen ligt tot aau t!e genoemde 
hoofden. Door dc zorg der feestcommissie waren tlie 
wagens tijdelijk lot vervoer der leden ingericht 

Te KampenIuin wenl weder iu de daarheen ge
zonden rijtuigen plaats genomen, en de terugtocht 
langs denzcltden weg als des morgens naai- Alkmaar 
aanvaard. 

De extratrein vervoerde daarop de leden weder 
uaar Haarlem, waar een BOtal deelnamen aan een 
diner iu hel hotel Fiinrkler en den avond venler 
in genoeglijk eu vriendschappelijk samenzijn door
brachten. Dat in de toosten de Koninklijke Itc-
- i herinheiT, de Hullanilsche Spoorwegmaatschappij , 
tic Voorzitter, het College van den itondsljosscheen 
ile Feestcommissie niet wenlen vergeten, spreekt 
vanzelf. 

T E N T O O N S T E L L I N G 
VAN 

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 . 

Dinsdag 11. werd de tentoonstelling vnn hulpmid
delen voor den Boekhandel in de zuidelijkt1 bijzuul 
van het Paleis voor Volksvlijt giMpend. De Vereeni
ging tot Bevordering van de Belangen des Bor&han-
tlels, tlie het pluu voor deze tentoonstelling ontwierp , 
stelde zich daarbij ten doel een edelen naijver op te 
wekken onder de mededingers, teneinde een zoo vol
ledig mogelijk overzicht te krijgen, lo . van betgeen 
wonlt geleverd ter voldoening aan de gewone han
delsvraag; So, van betgeen geleverd kan worden, 
indien eeu meer ontwikkelde kunstzin hoogere eischen 
begint te stellen. 

Nu heeft de Nederlandsche boekhandel met een 
bezwaar tc kampen, dut zijne biiitenlaudsche mede
dingers slechts in geringe mate of in 'f geheel niet 
kennen, namelijk het zeer beperkt debiet, de kleine 
oplage, welke in dc metste gevallen geeu hooge 
kosten voor kunstvolle uitvoering gedoogt. 

Om daarin eene gunstige verandering te brengen , 
staan slechts twee wegen o|ien, en het zijn juist 
die, welke de beleidvolle ontwer|iers der tentoonstel
ling hebben betreden. 

In dc «eiste plaats behoort de smaak tier ver-
koo|ieis zei ven, ia de tweede plaats tlie der koopers 
ontwikkeld te worden. De verkoopers moeten door 
de proeven van druk- en bindwerk, door de keuze 
van papier en omslag, kortom, door de aandachtige 
beschouwing van allerlei onderdeelen, welke uit een 
kunstoogpunt tie waarde van bet boek bepalen, hun 
oordeel leeren scherpen, 

De tentoonstelling is goed geslaagd en tie catalo
gus, dien tie bezoeker in banden krijgt, heeft be-
|iualdclijk kunstwaarde. Verschillende papierfabrikan
ten, drukkers en hinders hebben daarin cenc proeve 
van bun werk geleverd ; tlit lioek is gedrukt met 
roode en zwarte letter, gedeeltelijk op wi t , gedeel
telijk op geel llollantlsch papier en tie bladzijden ziju 
omgeven dooi- een keurige lijst; het is een stuk van 
blijvende waarde, dat dc beste getuigenis ullegt van 
wat onze industrie op tlit gebied vermag. Men vindt 
in dien catalogus een verscheidenheid van zetwerk , 
van kleurendruk, van opvatting enz. als in seiner 
geen ander drukwerk ooit werd aangetroffen. Een 
iiitmiuilcud porti el van wijlen D. A . Thieuie, op ko|ier 
gei-lst door P. .1, Arendzen en gedrukt tloor J. F . 
Rruguiim, lienevens eenige houtgravures en een pho
tolithographic luisteren het werk op. 

De jury , bestaande uit de heeren: D. Noothoven 
van Goor, J . II. Hiibuer, Martin Kul ff, C, L . vnn 
Kesfercn, Martinus Nijboff, II. A . M . Roelants, 
P . C h . Smit en Dr. t i . F . Westerman, heeft tie 
volgende bekroningen toegekend: 

Amaml te Amsterdum, vooi- Chromolithogiaphieèn, 
2e graad. 

P. J . Areudzen tc Amsterdam, voor Gravures, 1e gr. 
Gebis. van ASperen van de Velde te Haarlem, 

Hoekt huk weik, 1e gr. 
Banchmüller & Nagehwhmfatt te Valkenburg, Per

kamentpapier, l e gr. 
Wed. S. Benedictus te Rotterdam, Kantoorboeken, 

1e graad. 
J. van Boekhoven te Utrecht, Drukwerk, 1e gr. 
.1. Brandt ft Zoon te Amsterdam, Bindwerk, Se gr. 
H . F . de Charro .t Zonen te V H a g e , Papier, 2e gr. 
B. Cramer te Ootmarsum, Machinaal bordpapier, 

Ie graad. 

P . van Dijk te Amstenlam, Boekdruk kersbet IOO-
iligdhcdeii, Ie gr. 

Joh. Enschede: Sc Zonen tc Haarlem , Lettergieterij, 
le graad. 

Einrik & Binger te Haarlem, voor Sic Irukwerk, 
l e graad. 

Van Gelder Zonen tc Amsterdam, Hollandsch 
papier, 1c gr. 

P. A . Qeurte te Nijmegen, Drukwerk, 1c gr. 
.1. Giliay & Zoon te Dordrecht, gebonden boeken , 

2e graad. 
Goupil Sc Co. le 's-Gravenhage, photogravure en 

photoglvptie, Ie gr. 
Anthonie (Jreveiisiuk le Amsterdam, [ienteekening, 

2c graad. 
F . J. V . van den Heuvel te 's-Hage, bindwerk, 

l e gr. 
Henri van deu Heuvel te 's-l luge, voor Kantoor

boeken , 1e gr. 
J. V . van den Heuvel te 's-Hage, bibliolheekbau-

den, l e gr 
Hk Jonker .t Zoon te Amaterdam , vouwmecbine, 

1e graad. 
Hk. Jonker &. Zoon te Amsterdam, voiiwiuuehine 

van nieuwe constructie, 1e gr 
Hk. Jonker & Zoon te Amsterdam, circuleer-

bordsnijinacliine, l e gr, 
II. J . J . Labree te Leiden , gebonden boeken, 2e gr. 
C. Neder veen tc 's-Roseh, bindwerk, 1c gr. 
C. Nederveen te 's-Bosch, voor registers, 2e gr. 
N'ijgh \ vau Dilmar te Rotterdam, tvpn-ziiiro-

graphic, l e gr. 
P. Proost & Zoon te Amsterdam , drukpapier, 1e gr. 
A . W. Sijthoff Ui Leiden, drukwerk, 1e gr. 
Smulders Sc Co. te 's-Hage, landkaarten, l e g r . 
N . Tetterode te Amsterdam, Ooatersche en andere 

vreemde lettersoorten, 1e gr. 
N . Tetterode te Amsterdam, pnpiersnijmaehiiie, 

1e grand. 
II. A . Tje.-nk Wil l ink te Arnhem, aanlglobes, 

1e graad 
G . J . Thieme, te Arnhem, drukwerk, 2e gr. 
.1. Walter le 's-Bosch, bout gravures, 1c gr. 
Wegncr & MottII te Amsterdam, phoiolithogra-

phieeii, l e gr. 
P. W . van de VVcijer te Utreeht, lioek- cn steen-

drukwerfc, Ie gr. 
Erve Wijsmuller te Amsterdam, jiapicisnijma-

chine, i e gr. 
Erve Wijsmuller te Amsterdam, boekbindersarti

kelen, l e gr. 
Op verzoek van de jury zijn nan de volgende me-

dewerkers van den catalogus door de regelitigsconi-
missie nog bekroningen l e graad toegekend: 

P. J . Arendzen te Amaterdam, gravure. 
Gehrs. Ringei- te Amsterdam, boekdruk werk. 
Hlikmun & Sartori us te Amsterdam, boekdrukwerk. 
Wed. II. Honfaitips Ie Venloo, papier. 
.1. Brandt & Zoon te Amsterdam, bindwerk. 
J . F . Brugman te Amsterdam, plaatdruk. 
II. F. ile Charro & Zonen tc 's-Hage, papier. 
P. van Dijk te Amsterdam, drukinkt. 
Joh. Enschede Sc Z -n te Haarlem boekdrukwerk. 
Van Geldei' Zonen te Amsterdam, papier. 
P . A Getirts te Nijmegen, boekdrukwerk. 
J. GUtay & Zoon te Dordrecht, bindwerk. 
F . J . V . van den Heuvel te 's-Hage, bindwerk. 
W . A . F. Koopman te Donlrecht, bindwerk. 
Loinau, Kirlwrgcr Sc Van Kesteren tc Amster

dam , boekdrukwerk. 
C. Nederveen tc 's-Bosch, hindvvei... 
C. Oostenbroek ,t Zoon te Haarlem, bindwerk 
A . van Oosterzee le Amsterdam, boekdrukwerk. 
M . J . Pot'tielje te Amsterdam, boekdrukwerk. 
P. Proost Sc Zoon le Amsterdam, papier, 
lioelollzen & Hiibuer te Amstenlam, boekdrukwerk. 
('. A . spin & Zoon te Amsterdam, boek. huk werk. 
(1. .1. Thieme le Arnhem, boekdrukwerk. 
II. C . A . Thieme te Nijmegen, Imekdrukwerk. 
Gebrs. van Asperen van dc Velde te Haarlem, 

boekdrukwerk. 
Erve Wijsmuller te Amstenlam, papier. 
M . Wijt Sc Zonen tc Rotterdam, boekdrukwerk. 
Aan C. L . vau Resteren te Amsterdam, \? nog 

door de commissie een In-kroning voor gravure toc-
gekend. 

Berichten en mededeeliDgen. 
B U I T E N L A N D . 

's-Gravenhage. Ouder de leiding vnn tien in
specteur van den Waterstaat Conrad is de ingenieur 
van den Waterstaat in het le rivier-arrondissement 
M . B, G . Hogervnurd, te Gorinchem, belast met 
ile werkzaamheden van het kanaal van Amsterdam 
naai' tie Herwede, en is aan hem toegevoegd de 
ingenieur vau den Waterstaat in bet 2e rivier-ar
rondissement P. II. Keiii|iei-, ie Utrecht. Genoemde 
ingenieurs zijn aangeschreven zoo sgiocdig mogelijk, 
en uiterlijk 15 September, zich op hun standplaats 
Utrecht te bevinden. 

— De opzichters van den Waterstaai in Noord-
Brabant htdilien zich lot tien Minister van Waterstaat 
gemend met verzoek om, op grond van de plaats 
gehuil hebbende herziening van dc traktementen der 
iiigenieius eti de achterstelling van hen bij andere , 
in rang eu stand met hen gelijkstaande, ambtenaren, 
zooals landmeters, opzichters bij de Rijkstelegraaf 
en telegrafisten, en iu verhand met dc steeds stij
gende duurte van levensmiddelen en / . , thans ook 
over te willen gaan tot eene herziening van hunne 
salarissen. Ook in andere provinciën is tlit voorbeeld 
gevolgd. 

Amsterdam. In «le op Zaterdag 13 Augustus 
gehouden buitengewone algemeene vergadering van 
aandeelhouders in het Paleis vooi' Volksvlijt, is met 
lugemeene stemmen op 1 na bet volgende besluit 
genomen : 

«GehoonI de mededeelingen van commissarissen, 
waaruit bli jkt , dal eene combinatie van personen 
zich bereid heeft verklaanl een getleelte van tien tuin 
te bebouwen op eene wijze, welke niet alleen een 
belangrijke verbetering voor het overblijvende gedeelte 

| van den tuin i s , maai- tevens lot verfraaiing van 
I den omtrek, en dientengevolge indirect tot voonleel 

vun het Paleis voor Volksvlijt kan strekken , en tevens 
I daarvoor eene som van ƒ 557,000 heelt aangeboden, 

wanneer de Maatschappij het Paleis voor Volksvlijt 
instaat gesteld Wonll zich te ontheffen van haren 
schuldenlast, en diuirenboven in de gelegenheid gesteld 
wordt eeue belangrijke som beschikbaar te stellen 
tol hei schimpen van een fonds tot onderhoud, hei
stelling en verlietering van gebouwen en terrein; 

Doverwegende tint tie goedkeuring der algemeene 
vergadering, hoewel bij de statuten niet voorgeschre
ven , tot steun van directie en commissarissen wen
schelijk is; 

•de directie te machtigen om een gedeelte van 
den tuin van hel Paleis voor Volksvlijt, gelegen 
langs het Oost- en Westeinde en tie Singelgracht, 
groot ongeveer 7700 vierkante meter (this ƒ 7 2 a 
7 f per vierkanten meter) te verkoojien of wel iu le 
brengen iu eene op le richten tiiiaiuloozu vennoot
schap, tegen overgifte van volgefoumeerde aandeelen, 
die aandeelen a pari te verkoopen; 

«de directie te machtigen tie nello-opbreugst van 
bovengenoemd en grond te besteden: 

»a. tot het in-orde-brengen en verfrsaien van den 
tuin en het gebouw en het maken van een fonds 
tot onderhoud, heistelling en verbetering van gebouw 
eu terrein, tol een bedrug van minstens ƒ 1 0 0 , 0 0 0 ; 

tot inkoop van tie 5 |>ct. obligation , tie 3 
[itd. werkelijke schuld, de uitgestelde schuld, de 
nog ongecnn verteerde actions de jnuissance (of een 
daarnaar gi-evenredigd aantal aandeelen) en de 4 pet. 
obligatiën van tie Vereeniging tol bevordering vau 
Orgelmuziek, op tic wijze, tien ti jd, de voorwaarden 
en legen tien prijs, die commissarissen overeenkom
stig art. 8 der statuten zullen bepalen, en bovendien 
met dien verstande, dat tie inkoop zooveel mogelijk 
door o|ieiibare inschrijving zal geschieden en slechts 
leyen zoodanige prijzen uls commissarissen veiineeiieti 

in overeenstemming te zijn met tie dnancieele be
langen van hef Paleis voor Volksvlijt." 

Amsterdam. Er bestaat uitzicht op het tot
standkomen eener spoorverbinding tusschen IJmuiden 
en de hoofdstad, l le heeren Tb Sunders, Jhr. J . 
Hartaen, C. P , Metetorkamp, J . R. de Kruijff en 
mi'. W. lleinekeii ontwierpen het plan en vroegen 
concessie voor «en lijn Amstenlam—IJmiiitlen, die 
langs den Zuitlerkanaaldijk tot aan tie havenplaats 
zal gaan en doorgetrokken wonlt tot dc visschers-
haven, die genoemde heeren bullen de sluizen willen 
aanleggen Aan zulk een haven beslaat groote be
hoefte, daar de groote vissrliersschepen, voor welke 
hst schutten lastig en kostbaar i s , op deze wijs in 
de gelegenheid zullen zijn, hun viscb voor het bui
tenland dadelijk in de sjworwngens te lossen. 

Het plan wenl door tie Kamer van Koophandel 
onderzocht en wat de hoofdzaak lielreft bijzonder goed 
ontvangen. Alleen wenschte men meer details le 
weten, doelt zoowel tie aanleg van tien spoorweg als 
van de visschershaven zal in eene groote behoefte 
voorzien. Het plan schijnt te beslaan , den s|>ooi-vveg 
zoo le doen ombuigen , dat bij tvn terrein, vuor 

badplaats bestemd, aandoet. De kosten der lijn wor
den begroot op 2 millioen. 

— Aan den heer [.eoiiard A. Springer, tuinbouw-
urehitect te Amstenlam, wien onlangs op de tentoon
stelling Ie Frankfort een tweede prij* ten deel viel 
voor een plan van een buitenplaats, is op tie ten
toonstelling te Luik een eerste prijs voor een dito 
plan toegekend. 

Haarlem. Vanwege het Museum van Kunst
nijverheid op het Paviljoen, zal eeu proef worden 
genomen mei hel houden vnn kleine tentoonstellingen 
voor den tijd van veertien dagen of drie weken in 
verschillende steden tics lands. Deze len lot instellingen 
zullen bepaalde vakken van kunstnijverheid omvatten. 
Dit stelsel wordt doelmatiger geacht dau het houden 
vau kunstbeschouwingen gedurende eeu enkelen avond , 
omdat de ambacht sliet len beter in tie gelegen heul 
zullen zijn, tic tentoonstelling te liezocketi en nader 
te best IK leeren. 

De eerste dezer tentoonstellingen zal gehouden 
worden te Breda van 20 Augustus lol begin van Sep
tember en gewijd zijn aan meubelen en beeldhouw
werk. De conservator van hel museum zal op een 
nader le bepalen dag die tentoonstelling mondeling 
toelichten. 

Voorts zullen, evenals het vorige jaar, gedurende 
deu aanstaanden winter, weder eenige voordrachten 
en kunstbeschouwingen dooi- den conservator in de 
afdeelingen der Maatschappij van Nijverheid woiden 
gehouden. 

Leeuwarden. Op de Nij verheit 1st cn toonstelling 
alhier wenlen tie grootboeken van de firma G . .1. 
Eilander, te Deventer, bij vergissing niet iu den 
catalogus opgenomen. Dit verzuim is echter hersteld : 
zij zijn nog aan het oordeel der jury onderworpen, 
tlie den inzender met tie bronzen medaille liekrooude, 

Zwolle. In de op 15 dezer gehouden vergadering 
van «len Gemeenteraad is ingekomen eene mededeeling 
van deu directeur der Netleilandsche Ceutraals|>otir-
vveginaatschuppij, dat tie Directie genegen is de 
spoorwegbrug over tien Usel voor het medegebruik 
van tien locaalsjjoorvveg af te staan en eeue brug voor 
gewoon verkeer daarnaast te leggen Aan Burge
meester en Wethouders is opgedragen, verder hier
over in onderhandeling le treden met de directie 
van bet Nederiandsche Cenhraalspoor. 

Utrecht. Hij tie Maatschappij lol aanleg en ex
ploitatie van Stoom tramwegen in Nederlamlsch-Iiiilië 
is tot directeur baaoemd de heer Mr. II. M . A. Baron 
van der Goes, thans chef van dienst bij de Maat
schappij lot Exploitatie vau Staatsspoorwegen. 

Hoorn. Voor de vaoeerende betrekking vau direc
teur tier gemeentelijke gasflibriek wonlen sollicitanten 
opgaroepen. De Jam1 wande bedraagt ƒ 1700 met 
vrije woning cn vrij gebruik van gas en cokes. 

Kralingen. De Gemeenteiaad heeft besloten, de 
betrekkingen van gemeenle-liouwkuiidige en van op
zichter tier ge ineen te-reiniging te ven-enigen en het 
salaris op ƒ 1 5 0 0 vast Ie stellen. Er heeft eene 
oproeping van sollicitanten plaats gehad, 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 20 Augustus 1881. 

Aankoniiisin^n van VaiilMstciliiiüni. 
Maandag, ia Aim-

Arnliein, le 10 uren, door tien architect H. lieijsbeek 
.Molenaar, bij lle Kruin aan de Künhriig: de verbouwing 
van het westelijk gedeelte tier villa Maria aan dm Vel-
perweg. aldaar. 

Ii< i m i n - . tc 11 uren, bij I'. L. I). Spijker: bet af
breken en wedeiiipbiilivvcii vun een woon- en winkelhui-
voor .1. van Poorten, in de Langc-Rissc-hopstraat aldaar. 

I:MH, IM-IIC , te I" uivn. in lle Klomp: bet bouweu van 
een ziiivrriiigshuis cn verdere iiiiuexe werken aau de ge-
iiitvntegasfahriek. 

(•raiilngm. te 12", uren, tloor burg. eu weth.: lo. 
bet aanleggen van eeu weg in bel verlengde der Nieiiwe-
Kbbingest raat. bet leggen van duikers, zink pul len en 
biiisleidingen aldaar: 2". bet leggen van zinkputten, buis-
leidingen en eene afvvatcringsgiiot langs <|cn Singel weg 
luj den Korreweg. 

Kaniprn. tc I uur. door bet p'iiiit'iitels'sl.: bet leggt-u 
vau ongeveer 1700 M 1 bestrating van veldkelen in Brun-
nepc, en bet leveren en leggen vau ongeveer U75 M 1 be
strating vau straatklinkers langs -Ie IJselkade. Aanw. te 
i ' . . uren. 

ïriislrriiuiu . le 1 uur, door het ministerie van kolo
niën, in bel lokaal der Maatschappij Tot Nut vau 'I Alge
meen: tie leveling van verschillende heiioodigdheden, in 
75 perceelen. 

Itrvrntrr, tc 4 uren. dooi' II. Ito I* : bet bouwen 
van 2 woningen buiten den Noordenberg bij tb- Drie 
Bergen, aldaar. 

I . . . M M tlielib-rl.l. le C ' uren, tloor bel gein ttdiest, 
bij h i. Kg^iuk: bel doen van vertiuiuteriiig aan de 
l.ai-enscbe en Vervvolifensche scholen en onderw ijzers-
ivoningen. 

Hreitit . te 7 uren. ilimr den architect J. A. Domes, bij 
Kvvislboiit: bet Imiivveii van een woonhuis met boven
kwartier np een terrein buiten tie voormalige lliimeken-
poort, aldaar, 

Blawdng, z» Sof. 
Zwolle, le IH uren. ni (Idéon : bel verbeteren van de 

Hroereukazeriie te Zwolle. Raming J 18,000. 
'•-BOMB , te .oi j uren. door bel uiini-lerie vau bin

nen I. zaken, aau het gilxiuvv van het prov. bestuur: liet 
stichten van een urchicfgclmuvv Ie 's-Hosch. Raining 
f 68,400, 

Kij.i-n. ie 12 uren, dnor de linna J. S. Tiisveld llz., 
iu lle Kun ui: hel Imuweu vau eene stoom weverij inet 
toebchooren aan hare lliati- liestaaude pil low fabriek, al
daar, Aanw. door tl. Kap|K-rt te vt oren. 

Htiwiiilirii|:i:e. te •> uien. door het geiueeiitehesl.: het 
bouwen van eene school, het doen vau veranderingen en 
herslellin^cu aan tie ohileivvijzeiswoniiig en bijkomende 
weiken. lol. bij den bouwkundige .1. vim Rillen, aldaar. 

ItarSrrrht, 's av Is S men. in de vergaderkamer van 
diakenen dei lleiv. a vute : het bouwen HUI 28dubbele 
artieitleisw. in ingen en fi hni>'erwoningeii. in 4 pere., aau 
deu Singel. Inl. hij deu boiivvk ligt! tJ. vau Aardei 

Mjniit i i i . door het ireuiei-iilebesl.: bel bouwen van 
eene tijdelijke korenbeurs builen tie voormalige Hezelpoort. 

VV iit'ii-ii.in . 14 Aug;. 
' i - H i | r , Ie II uren. tloor het uuiiistcrie van waterst. 

enz.: lo. het verzwaren van 'len biunenberin van een ge
tleelte vau deu linker hand ijk «Ier Nieuvye-M. rwede .-n 
verdere voorzieningen legen de kwel hij die bedijking 
ouder Werkendam. Kaming /2C).[KHt; 2a. het opruimen 
van gronden uit den nieuwen Maasmond aan deu Hoek-
vaii-Rollantl, voor de verlN-tering van den waterweg vau 
Rotterdam naar zee. Aanw*. ged. 10 dagen vtVir de f»*ste-
ding. Kaming ƒ Ltf^OOO. 

Vt-t-iivtoiiilen , te II uien. bij Wed. Wijmeugll, aanbel 
Tram wegstal it in : bel houwen eener huizing, ingericht 
voor logement, doorreed en -tailing. Ie Muniieivvoiule. 

s«l>|npo,i r. te I I" , ureu, door burg. en weth.: bet 
legden eener klinkerht">liating. lang 1422.50 M.. van le 
soort Waalklinker, van den kunstweg te ltorgercom|KiL'iiie 
tot tie Station st null eu den toegangsweg tot het station 
Hoogezaml -Sap'ieineer. Aauw. te 1<> uien. 

I.eiden, te I L' uren, in het (ieni'-eulauiNhuis van Itijll-
lantl : het scfinoninaken van wateren en bet onderhoud 
van slooten en greppels, iu 2'.i pi-iveelen, 

-Uni t e , te 1 HUI', tloor burg. en Wetb.: lo. het i io-
leeren en herbestrateii van ite Prinses-Martest raat, aldaar 
en het Imuwen vau een walmuur aan het einde dier 
straat; 2». bet aaiileggt-n van riolen in tie N-k-. IJs,-l- en 
Ain-teKtrateii. aldiuir. 

Ilt,inler<l,iy . ia tug. 
Arnhem, te 1 uur. door den burgemeester: het leve

ren eu leggen van trottoirs met trottoirbanden vau Men-
i bietst een in tie I^iiigstr.iat en iu velschillende straten in 
Kiarendal. 

Utrecht, Ie 2 uren. door de maalsel lappij tot expl. van 
Stuitsspoorwe^en. aim hel ceutraalhiin-aii: het gctlts-l-
tolijk aflirekeu van het nog bestaande getleelte eu het 
wetleiopl wen vau de vvaebtetswoning hij wachtpost 411 
van den spoorweg Utrecht Bokstel. 

Iliturleiii te , uren. door het iniru-lerie van Inli
ne id. zaken, aan bel ^OIHIIIW van bet pniv, Iu—tuur: het 
inrichten der RijksgelHiuvven te .Mcdeuihlik tot eeu Kijks-
kraiikziuiiigcngestirht Raming ƒ KM.iHlO. 

l lMwrlem. ti- L' 1 , ureu, «bun- burg. en weth.: het 
makeu van eene kweekkast en bergplaats voor koude 
planten, houten lessenaar nut ramen, in den tuin van den 
plantsoenwacliter aldaar. Kaïuin^ / :i"50. 

Zw i.lnilrei lil , te 3 uren. bij I).' Pieti-IS : een gedeelte-
lijkt' verlioiiwing van een pand np de Kntle-Kreeifsiiaat. 
te Dordrecht, vooi- O. Teekens. 

m t d e r v a i i k , te Ti uren, tloor bet «eiiieeutebest: hel 
doen van eeuige vertinuuer-itig aau de lokalen der Ooster-
svhool le Stadskanaal. 

vrii.ii.k'. za Au-. 
"H-HWHCII, le Itl'/j uren. tloor hel minisleiie van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. best: de ver
betering der hegrinling en bestrating van een gedeelte 
outlet berm tier Zuid-Willemsvaart iu Noord-1 Era bant. 
Raming /l t .800. 

Ilitnlri-i lil . te !:.'' , Uivn. tloor dijkgniaf en hoo^beeiu-
niden van tie Zwijiiih-tvhtschewiuinl. bij .1. .1. /.ahn: lo. 
het herstellen van do rijswerk-n aau Netlerhoven. aau tie 
llevelsluiscbe-, lleerj.iUsilaiust he- lost lamsclie haven: 
2o. bet vierkanten van den dijk oi> verschillende plaats-u 
in tie gemeenten Zvvijndrecht en Heiiih'ik-ldo-ainhacht, en 
het herstellen van tie brikglnntnig aan Netlerhoven Ie 
liroole-l.iritlt; .')o. hel verfwerk aau tien luiten mol en op 
den boezem de Hevel, de iiioleuailiswoning enz. onder de 
gemeente Heeriansdain. Inl. bij tien hoofdopzichter A. 
Visser Kz., te Zvvijndrecht. Aanw. 22 Aujj., le lli '/j uren. 

.MJiiit-Kt-ii . tloor het gemeentebest.: bel restaunvren 
van den zijgevel van lu i gemeentehuis, aldaar. 

Zaterdag, S7 Aug. 
Haarlem, te 2 uren, in het II.H.-I-W.iguoi : de bouw 

vau 15 Woonhuizen aan tie Ueidshevaart. 
MI .IIO1.IL- - St) Au*. 

Wageningen, te 12 un-u. in He Wereld: het hoiiwen 
van eene -.ijMiviilabriek iu de l.aiwikshe Allee, VIM» J. 
W. D. Opstelten. Aanw. te 10 uren. 

I l o k - i u r r r . tt- 3 uren, len raadhuize: lo. bel houwen 
eener school en het makeu eener overdekte «ittvlplaats. 
alsmede bet ophoogen van terrein; 2o. het leveren eu 
stellen van school ubtdeu. Inl. bij tie aivhitecteii .1. 
Heuijssi'n en R. Achterbei^b. altlaar. Aanw. le lt» uren. 
Rzniïng ƒ22,402. 

Valburg, tlisir burg. en wetb.: het bouweii van eene 
ibieklassige openbare school met onderwijzerswoning Inl. 
bij den iiigerneiir-arcbilect J. J. Were, te Nijmegen. 

Ilin-iltiK. an Aug. 
ra-etle (N.-B.l, te 2 uren. iu de nude pastorie. Hoor 

vaat i aan het bruggetje i het afbreken oer oude- en bet 
bouwen eener nieuwe predikants- en kosteisvvoiiing. Inl. 
bij den timmerman W. A. de Jong, aldaar. 

YVeenNdag, * l Aug. 
'••Hage, te 11 ii ren. donr bet ministerie van waterst. 

enz.: het verrichten van traaf en baggerweik tol ver
nieuwing van «Ie Dortst:he Kil, lusseben de kilometerraaieu 
|2fi en 128. onder de gemeeute Dubbeldam. Aanw. 27 
Aug. Raming ƒ I I K W I I ) . 

Heer-Hugawaard, te 1 uur, door het geuieeiilelHst.: 
bet Imuwen vau 2 scholen en 2 oiulerwijzeiswoiiiligeii. 

Danderdag, I Mept. 
Haarlem, le un-u. iloor het ministerie van water

staat, enz., uan het gebouw van het piov. best: het doen I 

van stroo- eu belmheplantinnen iu tie Kijksduinen onder 
de geineentt' Schoorl. Aauw. 27 Aug. Raming J ülftO. 

Vrijdag. 1 Neat. 
Middelburg, Ie Hl uien, dooi' het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van hel pmv. bestuur: 
het uittrekken vau één- eu bet plaatsen van 2 dukdalven 
op i|e binueiireede van Hiouvveishaveii. Aanw. 27 en 2'J 
Aug, Raming ƒ815. 

Klioon. te 12 ureu. door het bestuur van den polder 
Het Kir nliind von KI n, iu hel raadhuis: lo. het le
veren en stellen vi ï horizon taalwerk ei ul stoomwerk
tuig met stoomketel, hevel-centrifiigaalpoinji en venler 
aauhooreii: 3o. het maken van het gebouw tut plaatsing 
van het genoemde: venler schoorstee», steenknlenberg-
plaats euz. lid. bij tien architect ,1. Paul, te Zevenhuizen. 
Aanw. 27 Aug.. te 10 uren. 

ZalerdMR, » «epl. 
Ilrerht. It- 1 uur. door burg. eu weth.: to. het hou

wen van een schoolgebouw met oiulerwi|zei-swoning >u 
gymnastieklokaal aan bel Alistcdci Zandpad: Ha. hel aan
leggen vau rioleering, bentniting en trottoirs in geprojor-
t tie stralen op vei schillende plaatsen; Ho. bet vt-rujeu-
wen eu bei-stellen van kaaimuren eu schoeiingen eu het 
aanbivngen van keerpaleu bij brnggeii, enz. Aanw. 211 
Aug.. te 10'/, uren. 

Ilinodag, • Sept. 
*-tlage, te 1 uur. tloor het ministerie van justitie: 

het I wen van eene cellulaire oevangeiiis bi) <<•• •INIIL.-I-II 
(gemeente Haren). Aauw. 30 Aug., te H uren. Raming 
ƒ557,000. 

Leeuwarden, le 1 uur. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan bet gelmuw van het prov. best.: het 
wegruimen van eeu ui ile /uuler/ee gezonken tjalk-chip 
tusschen Staveren en Harlingen. Aanw. 31 Aug. en 2 
September. 

'n-llagr, te 2 ' / i uren. tltmr bet ministerie van justitie: 
het oprichten van een gebouw voor het kan (ongerecht te 
Kiuijieii. Aanw. 2'.l Aug., te 3 uren. Raming ƒ 18,012. 

Warnwdag , 7 *rpt. 
'•-•lage, te 11 uren. door liel minislerie van water-

stiat enz.: het verrichten van eeuige herstellingen in het 
gebouw op den Kurte-Vijverberg, Ie 's-llage, t Iiensle 
van de airoiitlis-euieiii^rechlbank. Aanw. .1 Sept., te 9 
uren. Raming /'3:145. 

n-llagr, te 12 uren. diNir hel iiiinistei ie van waterst 
en/,, len dienste der Staatsspoorwegen: bet leveren, ke
pen eu carbonis eu van eikenhout voor 100 wissels met 
200 dwarsliggers, in 2 perc Raming: jieiv. 1 ƒ30.000. 
perc. 2 ƒ 2000 

llanderdag. ** *rpl. 
Haarlem, te 21,', ureu. door bel ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gelmuw van bet prov. bestuur: 
bet herstellen van buitengewone winter* en stormschade 
aan tien verlengden dam der haven van Terschelling. 
Aanw. 3 Sept. Raining /T>2I0. 

VrHdag. t> S«frt. 
- H u . i l , te 10'/, oren, door het mmisterie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. best: het 
maken van een nieuwen peilput en bet daarop plaatsen 
van een gelmuwtje | toestel vtmr een zelt'iegistiverende 
peilschaal te Moerdijk. Aanw*. 3 Sept Kaming ƒ3130. 

Arnhrm, le 12 uien. door liet ministerie vau binnen), 
zaken, aan het gelmuw vau lu-t prov. besluur: het Imu
wen van een internaat op hel terrein genaamd «Duiven-
daal", ten behoeve van de Rhkslaiidbouvvschool Ie Wage
ningen. Aunw, 2 Sept.. te 1 uur. Raming 46,000. 

VVoeiiMdMg . IS Bepi. 
'•-Hage. le 12 uren. door het ministerie van waterst 

enz., len dienste der Slaatss(Morwegeu : liet verhoogen 
en verleggen vail eeu gedeelte rail deu Zinder Kl|udl|k. 
in tie nabijheid van de spoorwegbrug over tien Kijii nabij 
Arnhem. Inl. bij deu hoofdingenieur te Arnhem. Aauw. 
li en 7 Sept, te 11 uivn. Raming f7000. 

Hii.t ml..- I » s,'|H 
'•t-llage, te 11", uren. door het minislerie van wa-

teistaat enz., aan liet gebouw vau het prm. bestuur: bet 
driejarig onderhoud van: lo. de dijk- en oevorwerkeii bij 
llelleviH-tsluis. Kaming /'ü500 |«-r jaar: 2o. den Zwarte-
wualschedijk en bet lliièlsche-Spuiwater. in 2 perc. Ka
ming n-s|Mct. ƒ I4ó') en ƒ625 per jaar: .'lo. de dijk- eu 
oeverwerken vuu de voormalige ltijks-quar.ilitainopluats 
op bet eiland 'l'ien-iiemeten. Kiimiiig ƒ2610 |ter -aar. 
Aanw. van alle werken 14 Sept 

llhitidng. 4 Orl . 
AniNterdani. te 1 uur. doorliet ministerie van koloniën, 

iu tiet gebouw Tot Nut van t Algemeen: de levering van 
Van-t'ouveis gn-ni-n rondhouten en sparren, ten dienste 
van de zeemacht iu Nederl.-Indië eu op Java. aau te 
Voeren in «le eeiste helft vim 1882. 

\tloop van .tankstellingen. 
Bebagea, U Aug.: het Imuweu eener kerk met toren 

te Schagen vtmr de K. K. gemeente; gegund aan A. A. 
van l l leu en W. Tiolcns. te I'trecht voor fH2M'.\. 

Muntendam, '.< Aug.: het imuwen eener openbare 
lagere school i t» lokalen c. a.: ingekomen 11 hilj.. a l- : 
A. F. Crone, te Zuidbioek en 

II. Knenper, •• Muntendam. I' 20,670 
J. E. Wohich, ii Hoogezand, • 20.500 
K v. d. Voort. i Winschoten, « 18.240 
l i . Heikens. , Mi,|w.»l.hu » 17,725 
T. de Boer en R. Swiers. . Kitdvvindewecr, i 17,«98 
P. Ravensberg, • Winschoten, • 17.100 
H. Schenkel, i Zuidbroek, • I7.08s 
.1. OroeneveU, » Westerlee, * 16.5117 
II- Huizing Jr., i Wildervank. • 18,786 
K. Jansen. « Winschoten, - 14,791 
lï. J. Prins, > Muntendam eu 

T. IL Venema, i Veendam. • I4SW) 
>i-drrhr r l . 10 Aug.: bet amoveeivu vau de be

staande- eu Int Imuwen van eene nieuwe pastorie voor 
tie Herv. geru ite; ingekoi 3 bilj., als • 
Kleinimg, te tieiideren, f Ö027 
Van Vunreii. •< (iorincheui '» 5HMI 
J. llolw. I Nederi l t . • 6075 
gegund. 

H-IIrprenhrrg, I I Aug: het Imuweu van een school 
en oiiderwijzt-rswoning te Wijiibergen, gem. Bergh; minste 
inschr. waivn K. Weijers, u- Zeddaui eu H. Schoemakor. te 
l'll't. v.mr ƒ92110. 

iiraalrgant, 11 Aug.: tie onder- eu bovenbouw van 
een stoumgeiiuial eu machinist woning : ingekomen s bd-
jett.-n. uls: 
I'. .1. Schaafsma te KoUum, ƒ9115 

J. I'. Kakker. » idem • S9SH 
J. K. van Ilijk. • Bedum. H500 
J. Mui/inga. • tlldenbove. „ 7900 
S. H. Kleiner. * Bedum. • 7777 
.1. Timmer. i Olmrguui. « 74H2 
T. Hos, | Bedum, • 7364 
J. H. Teeninga. » Sebaldeburen, i 6974 

voor tie iiiachiue ingek. 3 hilj. als: 
M. N. (ornelisse Jr. eu Co., te Amsterdam. ƒ 8 1 2 5 
H. II. I.andewivr eu Zn.. » Murtenslioek, » 6170 
V. tl. Meer en Van Capelle, » liioniugeii. * 5556 

iu massa ingek. 2 bilj.. als: 
V. d. Meer eu Van Capelle, te Groningen, f 13.312 
II. II. Luide weer en Zn.. • MartênstUr*. » 13,120 

Veendam, 12 Aug.: het Imuweu eener behuizing uan 
bet Ik-ni'deii-Histenlit-p; ingek. 5 bilj., als; 
J. Scbekennaus, te V idam, ƒ 1654 
II lleijen. i> idem | 13vJ8 
W. Mai-ipieiing. . Idem » 1379 
.1. II. W.-steiw-aal, i» idem „ 1246 
H. Olthof. .. Btirgetvoiupagnie, • 10S6 
geguiitl. 

Leeuwarden, 12 Aug.: bet opruimen van ondiepten 
uit de Itolswanler l.eeuwaii|e|-vaart; minste inschr. waren 
tl. T. I'raamstr.i. le Vi-eiivvoudeii en .1. Dimreiilms, le 
llui/iun, voor ƒ1674. 

Middelburg, 12 Aug.: bet leveren eu storten van -I,H»H 
tot voortzetting van tie oeveiverdediging voor Neuzen: 
ingek. 5 bilj.. als: 
II. Hage, te Middelburg. ƒ 7140 
I). de Jong Az., » Neuzen. ii 7100 
J. de Witte. i Vlissingen. • 7100 
I. van Male Dz.. » Breskens. » 7050 
P. A. v. d. Veltle, . Neuzen. • C794 

•-Hage, 12 Aug.- lo. het herttellen en verbeteren van 
Itiikstelügraalhjueii in de aldeeliug Hoorn; ingekomen 2 
biljetten, als: 

P. van Essen, tc Houtrijk-en-polanen ƒ RI37 
E. M. (üt?sen, • Amsterdum, rt 12.10 

2o. het opruimen vun een gedeelte der huileii-slienst-
gestelde telegraalbjn tus-cben Haarlem en Zanilvimrf; 
iiigekoineu lo bilj., als: 
H. van Niet, te Haarlem. ƒ «85 
P. van Essen. , Routrijk-en-Polaneii. '« 9tM) 
W. van Hijk, * Jutfaas. • 820 
J. Kouter, , Wogiium, » 748 
I, . van Dijk, i Laren, o 743 
K. Westerhof, ., Zwolle, » 717 
K. Vermoleii, Weesp, „ 690 
II. Verheul, 1 Charlois » 609 
S. H. Tii-seuieijer Jr., .1 Rotteitlain, • 565 
A. K. Nijkerk. » Amsterdam, • 569 

Koe», 12 Aug.: bel houwen eener nieuwe pastorie le 
Kloetitige. zonder verf-, glas- en behaiigeiNwerk. onder 
beheer van deu architect J. If. Ilamiiiik; ingekomen 5 
bil]., uls: 
J van deu Kliek, te Kloetitige. /' 1S,5|0 
IL tie Vos. „ idem • 18.500 
W. tb' Beste. I Goes, | 17,990 
W. J. van tier Weert. « idem i 17.S9tl 
' i . Zaaijer. „ 's-Gi-aveii[mltlor. » 17.500 
gegund. 

I.ruiiiiitiu . 12 Aug.: het makeu van een gebouw voor
de hygiëne en pharmacologic, aldaar: ingekomen l l 
bilj.. als: 
J. Sehaafsma. te Harlingen, f 44.370 
J. K. van Dijk. » Bedum, i 43.3:t:f 
\V. tie Jong, ,, (imiiiiigeti. * 43.260 
T. Bos. , Keduin, » 41,810 
l l . G. Janssen, • ünsungen, » 41.389 
L . Rorkenlios, h. n idnn J> 40,900 
T. Hilarnis Wz.. • Leeuwarden. i 40.743 
.1. Werkman. „ (iioniiigeii. * 40,726 
.1. vun der Steegh, „ idem i 39.495 
.1. l i . Brouwer, Kuoi-dahuizuin, » 39,400 
II. l i . Rniiiwer, • Slieiis. . 38,947 

Heerenveen, 13 Aug.: bel bouwen van eene school en 
oiitl'-rwijzeiswoning aan tie Nieuwehriig onder Terband; 
minste inschrijver was J. J. van tier Ley. te Arum, v.mi 
ƒ 8679. 

• i rhr rmda, 13 Aug.: het Imuwen van eene nieuwe 
school met 2 lokalen; ingek. 13 hilj.. als: 
V Daan je. te Noordl.rock. ƒ 6 1 9 0 
II Oltholl. » idem » 4895 
H Bodde, » Scheemda, • 4887 
G. Schoenmaker, Nieuw-Scheeiuda. « 4745 
K. L. Hetiseuia, * Uude-lVkela. • 4693 
0. Heikens. i OuetWOld, i 4670 
1. Buurtte, B Nooidbi-oek. i» 4570 

J. Oroeiieveld, i Westeilee, • 4560 
W- Snater, » Nieuwolda, * 454-3 
L Klooster, i Noordbroek, # 4529 
H- Kunst. „ Scheemda, » 4470 
II. Brons, idem » 4+IHI 
H. ILnapper, ,> Muntendam, • 4338 
gegund. 
Raming it 4H00 

I . llekiiin 13 Aug: het vei Imuwen van een woonhuis 
aan den lujksstrutweg, aldaar Ier beheer van den 
architect J. Brink Evers; ingekomen 5 hilj.. als: 
W.dsjnk. te drummen. ƒ 4786. 
J. de Wit. i Dieren, • 4125. 
.1. Slcinvoort, o idem i 3938.59 
•I- M.i.nid.i-. fi idem » 3870. 
W. Slotboom. • Velp. p. 3795. 
gegun.1 aan .1. Maandag. 

l i i i n u 15 Aug.: het bouwen van een wtmnhuis uu-t 
behuizing voor boerderij te Ohlburgen. ondei' beheer van 
den architect J. Brink Evers; ingekomen 2 bilj, als: 
Firma Cariiiiggelt, te Iti iiiuinen, f 11,982 
J- de Wit, • Dieren, • 10,541 
niet gegund. 

( ; r » n l n g e n , 15 Aug.: bet maken en in hangen van dc 
beide bovi-usluisdeureri van bet ftultsterver laat: minste 
inschr. was J. J. Pi l l iel. te Wildervank. VOOr ƒ1595.50. 

Ilrdlkhulzen. 16 Aug.; hel Imuweu vim eene school 
eu het veranderen vim bet schoolhuis aldaar, ouder be
heer vun den architect kt. II. Verhoeckz: ingekomen B 
bilj.. uls; 
W. Boeren, te Heusden, ƒ 7100. 
A. v. tl. Avoort, » Hoiiist-eg, » 6977. 
F. Deenen, « idem • 6976. 
II. vau Lggeleii, • Nieuwkuik, i 6900. 
M. van llggeleu. Vlijmen. i 6590.50 
t'. van Overkeek, i Heusden, 6425. 
W. Janssen. Hesoijen. • 6239. 
IL Dusée, • Tilbuig, • 5870. 
gegund. 

II rijk t-ii f n l II . 16 Aug.: het venliepon eu 
schoonmaken van een gedeelte linden tocht in den lloiit-
rakj-.ldrr uver circa 1415 M.; ingek. 5 bilj,. uls: 
A. V. d. Heek. te Amsterdam. ƒ 4600 
I'. van Ksseu, • Houtrijk-en-Polaten, * 4500 
t>. Prook, * Amsterdam, i 4-300 
W. de Jong. , Haarlem, . 4290 
A. den llrcmjeii. • Haai lei.it r. • 4250 

Maar.wand, 16 Aug.: onder beheer van de architecten 
Vonk en Holwerdn. te Winkel: lo. het verbouwen van 
eene school eu onderwijzers won ing iu de Weere; inge
komen 38 biljetten; minste inscbr. was 11. Jtillër, te Hel
der, VOOT f 19,400. Raming ƒ 19,643. 

2o. tb- verliouwing van tie school te Aanlswoinl; minste 
inschrijver was J. Temme, te Hoogwoud, roor / 607U. 
Raming / 62 ï2 . 

3o. de veilmiivving vim tie school le Hoogwoud; minste 
inschr. was dezelfde, vtmr ƒ 3920. Raming ''4328. 

Vellen. 16 Aug.: het Imuwen van eeii"schtm!gelmuvv 
t gymnastieklokaal: ingekomen 15 bilj.. als: 

A. van Wensteen. te Amsterdam, f 13,980 
I. A Haasveld. u Haarlem, • 13.320 

J . Schepper, * Beverwijk. 12.545 
P. Oussorn, » Haarlem, •> 12,41111 
K. R. Kuipers, 1 Nieuwer-Amstel, •< 12.35U 
.1. ten Broeke, • Velzen, • 12.349 
V. p, Braum. » Ik-veiwijk, • 11,984 
T. Laiigendijk. » idi in » 11,787 
J. C. Moorman. « Velzen. » 1 |*7fMI 
L. v. tl. Sluis, • Beverwijk, • t l 549 
II. G. J. Sarlet. • Haarlem, 1 11.500 
L- Kok. 1 Velzen, . U.40Ü 
H- T; liuga. « Amstenlam, > 10.9S0 
.1. van Seivell 11 

J. Giebels, » Haarlem, 1 10.700 
.1. T. Stnmbach. » Uitgeest, 1 10,350 

Haarlem. 16 Aug.- eenig amoveereu, veris ui wen en 
bijbouwen .1111 de llaarlemsche broo.1- <• vll'ahriek te 
Haarlem. Ier beheer van den ar, hit.s 1 K. vau haai JIisz.: 
ni-ek. 12 („ij,, ; l | s : 

I llulschbos. te Bennebroek, ƒ 22,550 
A Bkunond, » Hillegom. • 21,450 
Firma W. eu M. Mulder, » Haarlem, 1 20,100 
T. Krukeiihiirg, 1 idem 1 19,981 
H. Sch render. » IJselmonde, 1 19.958 
.1. S. van Velthui/en. « Haarlem, 1 19.9IHI 
I A. Raitsvehl, • idem 1 19.700 
.1 t'. Meijers, „ Zaïulv t. 18,950 
D. 1'auimiugu, • Amsterdam, • 18,900 
\ . de Qroot, 1 Knollendam, 1 18.665 
K. K. Kui|«'ix. • Nieiivvei-Aiiist.'l, 18,582 
\\'. P. Teeuwisse. « 's-lluge. • 17,700 

Kaïtrrdam, 17 Aug.: het houwen van eene bewaar
school met Imvenwoningen aan de Drie-Vh lenstraat; 
ingekomen 5 bilj.. als; 
VV. F. Rausveldl en l l . l l . Herrits-, te 's-Hage. ƒ 45.800 
I. P. Wimmers, * Maassluis, » 45.400 
II. v. d. Bande, » Ruttenlam. » 36.330 
II. Lagerwaard, » Kralingen, » 36,314 
P. l i . Winters, • idem • 36,254 

nti;leii|iu-I , 17 Aug.: het slatten van tie waterlossing 
de Z win Ide en ZwadtlesliNit. ui 2 perc: imrc. 1 ingekomen 
6 hilj.. uls; 
F. Sixuia. te Waitena, f 7Gn 
.1. Kakker. i Kolhitn, • 4|f, 
R. J- Hijkstra, • idem « 410 
l i . ' d. Meiden. » Angustiniisga. • SJ9J 
K. I'ijksti-a, 1 Tvvijztd. „ ;iou 
.1. Il'-ikamp. 11 Buiten post, » 260 

pel.'. 2 ingekomen 6 bilj.. als: 
F. Sixma, te Wartena, f 1940 
U. v. d. Heulen, • Augustfnusga, • 1033 

te Twijzel. ƒ 1615 
* Ruuaunageest, 1 1366 
» Kolhiui. 1 1340 
* idem » 1233 

non ingek. 5 bil|.. als: 
te Wartena, / 2310 
1 Augustiiuisga, ,. 2030 

'i Kinsiimageest, M 1730 
1 Kolliun. • 1730 

idem * 1526 

K Dijkstra. 
J. A. I Istm. 
K. .1. Ilnk-lra. 
J. Hakker, 

l e e n 8e perc. 
I'.. NMilu, 
l i . i . d. Ileulen, 
.1. A. I I.tm. 
I; .!. hijkstni, 
.1. Bakker, 

lirt I,. |..|.,-. •ïcgnnij .r. H,.jk;,iiii,, t,. Duitenpost 
mor /' -jm. 

I H i - i r . p v I m i . J. Hikk..|. Kolliiin, voor 
/ 1233. 

Ken insclinjuiiKsl,ilj,.t kwam t,- klal in t ' i i 1.l.-.-f al/<„i 
buiten mededinging. 

. - I I H K . . , 17 Au..'.: l„. tiet maken van een overhaal 
over ilen aMnit.lain in ,1e Kikkerskil on.ler .te « nte 
hnio[..(i ..'• I l.ekL ingekomen 4 l.ilj.. a l . : 
I.. van der Weiden. te Ki i in | . ' l i a,.l l.ek. / ti44(t 
I.. van Heiiiiinp.,,, „ i ( | t.„, , jyay 
I.. Ilorten.ins. ,. |.|.elii|oiide. ,, (gyy 
l i . Kais^'1. , i , | , . m , Itjyi 

üo. de levering van VO.000 granen dwarsliggen, in 3 

perc 1 pere. 2 perc, 3 

It. II. Clerc», te Bokstel, ƒ sa.soo 
J. \ . de Haas u. Soline, 

'o Wesel, 4'J.48y ƒ 48.C81» ƒ 50.98V 
Van .Ier Made en lii|„, ' 

te liordiwlit, 48.1'JO iü.i'M 48,290 
Bennert en Fassbeuder, 47,t'.l'J 

l . r . n l n | , . i i . 17 An;.'.: liet liuinven eener winki-llietiui-
/nif< met bovenwoning, roor .1. Imelman, ondei beheer 
van den aivlnteet N'. \V. I.it: intrek, ly hilj., als: 

.1. II. hakker. ƒ 7ya4) 
T8C8 

I. Krotter, 
I.. Heintjes. . 7 ^ 
I. . Berkenbosch, „ 7104 
l i . H i'hs. , ttyritt 
K. v. d. Laan, „ fiyoa 
II. l i . de Vlil-s. , C9;>() 
J. Ibelings, „ C888 
I. sJ'"n , , G880 
•'• «er g, • r,840 
I'. Ik.Htes. , COOr, 
I II. -lelsina, „ C5t!7 

•I II > • ,. 6488 
I Peten, » 0470 
II. Janssen, . 73:13 
A S lam. „ 0331 
I). S. Middens, , 02ÜV 
.1. t i . Kikker. , 0200 
.1. K. Wolricn, te Hoogezand, . 5949 

» • " * • • I ' A"f-' : bel afbreken vt 1 huh en het 
uwen .au eene bewaarschool; ingek. tt) bilj., als: 

• l i a, / 7778 
klem . 7050 
idem . 75U7 

I Ire, lil „ 75OU 
Gouda, „ 74,0 

I. . van 1:1 .l.l.iii.l 
II. A •/. 
I'. I'. W. Dessing, 
h. Holland,'!. 
II. .1. N'.'.l.'t l.-.i -t. 
.1 W. de g, 
I*. v. d. Kun, 
W. Bokhoven, 
I'. Jl. Kooieiklaal, 
l i . I.nijendijk. 

' iden 
. Moordrecht, 

lïonila. 
id 
idem 

I 7341 
1 7I2U 

f,1.1;:, 

. uao 
OlllS >e.i.en. 17 Aug.: hel éénjarig onderhoud van de 1 

wermgen te Neuzen; t st,. inschr. was C . H..,l Wz., l<-
Neuzen, voor ƒ 4271). 

»ud r rd . ' i i , i . , . i . 17 Aug.: het vernieuwen van de l Inde 
l i l oer t Ihh.eid .i 111:1,1; inp-k. l i bil j . „Is-
u h,'v k ,~,"' É , ''• N « ' k ' - | k . ƒ 2 1 8 6 
M. WoMnngh, . Zoutkamp, » |yy.j 

II- Meijets,. , Bnl,,, , , , . | r , - 0 

J. h. van Ilijk. „ i,|,,„, , 1 5 w 

•I. I "H . - Sh'diua, , 1520 
K. II. l i . . f . „ Hm,, , t u - „ 

ZeUi'uiu-t, . Warftnu. ,. 1454 
? ' hivi.U'l'. . |le,|, , 
J. Mi'1-.liei, „ Kantens, . ]37y 
V I • » I i i l in i , , . 
I. I immer, ., t )he|..>mi 
N. Lenen, C A v S r l 

• Bedum 
II. de Heuler. 
W. K. de Vins, 

igund. 

. Eztnge, 
' Gamwerd, 

1305 
I.-I4.Ï 
I2.-.II 
1215 
1217 
1118 

2o hot heitellen valt sluizen, bruggeu enz., iu :l j . ' iv . 

, a . . I"' l v- I Perc. 2 perc 3 massa 
4. lol t . te Stedum. , |U|7 0 , 5 , 
N. Keilers, te LTskwert, ' " lyyo 
II. Nieland. te Warfum, 1470 1Ü4,, 
K- Heit-Uia. te I s. | «4B 
h. II. Il.inhiil. te llalloi, f 1550 U'J7 
I. Kerkstra, te Xiekerk, 102.3 1408 

Ti B » , "Bedum, IjMl IS90 
M. Uiilihnigh, te 

Z.iiilk;n„|.. 1555 UW) 
T. Huls, l . i ' i . Ie Kl'.is-

telliiueli. \H-> 
J. Kars. te Zoutkamp, 1270 
W. K. de Vlies. Ie 

li.timvenl. 1418 13511 177:1 ƒ 4550 
H. de Herder, te Eztnge, I4«7 1288 1760 « 0 0 
. . k v. Ilijk. Ie lied, 1531 1289 1700 4280 

'. . '""• ' " ' , '118 12'Jll 1523 39211 
'• ' " " '• I" I Ihi-rgnin, |:1K5 12:li 141)5 , „ . , 5 
gegund in massa , ( , i t , ,|,. t, mimten iiuchrüver. 

. ' H . . r h . 18 Aug.: het bouwen van marluiiist-
worung voor den pokier Van Jer-Eigen en Emppl-en-Ueer-
wijk; gegund .1.111 A. v. d. Ilriiggen. vi.ir f 5439 

l l i . . . r le„, 18 Aug.: liet verheteren , a„ ,]..,, u , . , . ,„, 
den \n-tehjkeii kanaaldijk, tutschen dnu r hik van de > V " " " ' • " de vlotluug ,,. Wesigi.iinluk: ; , „ . 
sihnjvei was I,. II.,,,,jk. te I'm merende, n . i i /'I887 

U r e n l m e n . 18 Aug.: 1„. ,|,. levering ,-ali gegoten-
tperwerken: minst . , l , , . „a r™ l i . M,,l„uiann m Co., 
Ie I ward vi.ir ƒ 4211. 

2.1. de levering ,,'m n l w , ,,|' , ,„h,. u , . ,kl, . Naatusrhe 
vloeren; s uchr. waren Louis OomnenGo. te Luik 
voor f 0.8, | . . | . str. M. 

Vr-nolg der Bericlilen en Meildeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Woeiudag avond is een ra i é -
reslauraiit op den lleiligenweg g,si|,en,l;,hil een sieraad 
iler hoofdstad lung genoemd «orden. Wij hupeu in 
.tui volgend notniner eene kleine hesi-lirijving le nlant-
sen van dit kunstwerk, dat dooi deil aivhitivt A . 
I,. van llen.lt ontwor|ieii is. 

— . E l k m l wils" . Deze spreuk wordt door do firma 
(lelir E . & M . Colieu, Magazijnen van goodkoope 
Iwekcn, le Arnliein en te Nijinegen, ,„ ,1,.,, v 0 | « i e n 
zin des woord- hewnarlieiil Eet k.'le hlik np ,1e 
in dit notimier voork mleailvertetitie zal voldoende 
zijn, om dit le heveslige,,. M,K. |„ ,|,. ̂  | n | 

uitgaaf een beletsel voor velen ge weert zjjn, zieb'deze 
werken aan le schallen, genoemde firn» komt limn 
daarin tegemoet door dien zeer laag te stellen. 

Correspondentie. 
I 'liiaisiuiinie noodzaakt ons ook ditmaal eenige 

stukken terzijde le leggen, h , v u |g , .„ , | „otuin,.,. 
zal o. o. hel bouwkundige werk U'sproken wonlen 
dut eene verzameling lievut van bekroonde ontwar-
l«'ll, untwot|K'n en getii'kcnd door de lillen v.tn ,le 
vereeniging .Architectura et Au i id t iu" le Amsterdam. 
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D E O P M E R K E R — Zntenlap 20 Augustus 1881. 

Advertentiën. 
Aanbesteding, 

I V l i U R l l E M K K S T K I l ilerjii'miwnte AIIXIIESI i.i) 
li .mili 'riliij; 2;i Augustus 1 8 8 1 , 's nnmiddags i uur, 
in lift openbaar ten ö e mtehuiieaanbesteden: 

Het leveren en leggen van Trottoirs 
met Trottoirbanden van Mendinger
steen in de Langstraat en in ver
schillende straten in Klarendal. 

Teekeningen ter inzage; («stekken tegen betatitlR 
t,T Sertotiini' verkrijgbaar. 

Ministerie van Justitie. 
A A N B E S T E D I N G . 

Begrooting van kosten /18012.00. 

0 | i Dingsdag den ü September , dos na
middags ton IMII drie ure, zal in een dor lokalen 
van het Ministerie van .lustitie, in de Nobelst raat 
te 's-tiravenhage, l»ij enkele inschrijving worden 
aanbesteed : 

Het oprigten van een gebouw voor het 
Kantongeregt te Kampen. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
te 's Gravenhage, in een der lokalen van bel .Mi
nisterie van Justitie in de Noltelstraal en op den 
Korten Vijverln-rg. 

Die stukken zijn voorts op franco aanvrage te be
komen aan bovengenoemde lokalen en bij deu Heer 
VV. K l K Ï I , Stads-Atchili-ct te Kampen. 

Inlii li lingen worden gegeven door den higeiiiem -
Aribilect voor de (ievangeiiissen eu KegtHgebouweil 
J. V. M E T Z E L A A K te 's Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Maandag den 
uil Augustus 1881, des namiddags ten drie ure, 
op hel terrein waarop hel gebouw moet worden op-
gi ' l iokken. 

'$ Gravenhage, den l i Augusttis 1881. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
Ih- Secretaris-Generaal. 

C L A N T . 

Ministerie van Justitie, 

A A N B E S T E D I N G . 
Begrooting van kosten / 557000.00. 

Op Dingsdag dcu li S.'plemlier 1 S S ] , des na
middags |en ('iul ure, zul in een der lokalen vau 
hel Ministerie van .lustitie, in den Nobelst rnut le 
*s Graven/iai/e, bij enkele inschrijving worden aan
besteed : 

Het bouwen van eene Cellulaire Ge
vangenis bij Groningen: (Gemeente 
Haren). 

liet liestok, de teekeningen en de detailteekenin-
gen liggen ter 'mzage te 's (irarenhage in een der 
Inkaleii van Iul Miuislerie vau Juslitie in de Nobel-
stia.it. 

Meslek eu teekeningen zijn voorts op franco aan
vrage tegen betaling van / '10 te bekomen aan eerst
genoemd lokaal en bij den Directeur van bet Huis 
van Arrest en Deviating te tironingcn. 

Ililichtingeii worden gegeven door den liigenieur-
Arcbitect voor de Gevangenissen eu Iteglsgel-oiiwen 
J. F . M E T / E I . A A U te "s Gravenhage 

Aanwijzing zal worden gedaan op Dingsdag den 
l i l . Augustus 1 8 8 1 , des voormiddags ten acht ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet wonlen op
getrokken. 

's Gravenhage, den 'J Augustus 1881. 
lie Minister van Justitie. 

Voor den Minister, 
])e Seeietaris-Gcneraal, 

C L A N T . 

Maatschappij tot Kxploitatic vun 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening der Nederlandsch-Westfaalsche 

Spoorweg- Maatschappij . i 

Up Dinsdag den 3 0 * " Augustus 1881, dee 
namiddags ten ~ ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Hestek 305. 
Het maken van een derde spoor over de 

doorlaatbrugin de Marschweide nabij 
Zutfen ten behoeve van den spoor
weg van Zutfen naar Winterswijk. 

De besteling geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens Ji '11 van het. Hestek. 

l i e t Bestek ligt val iden 10 1 1 1 1 Augustus 1881 ter 
lezing aait het ('cntniulhmoau bij ile MoicelscLann 
en aau bet bureau vau den Sectie-Ingenieur le Zutfen 
en is op franco aanviaag aun genoemd Ceiitruul-
biireau {aid Weg en Werken) le Irekomcn tegen 
betaling van ƒ 0 , 5 0 . 

Inlichtingen wonlen gegeven op hei Centraalbureau 
(afdeeling Weg en Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 'J.'t'"» 
Augustus 188J , des v<HH-.:iidilaga ten H uren. 

Utrecht, den IS*» Augustus 1881. 

SCHOOLBANKEN. 
geheel nuar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, wonlen teu spoedigste ge
leverd door het 

A.g.meen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e Ile u v on l ' l l a tu len , prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. II l ' ï S . 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

OOMKETELS en WERKTUIGEN, 
HoUandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T B K D A M 

1 PARKETVLOEREN, 
S V I L L E H O V a B O C H , M E T T L A C H 
q B O C H Frtrei. M A U B E U G E 
- M I N T O N , H O L L I N S 8. C " . . S T O K E 
^ bij lie Vertegenwoordiger, en Dqiotliouiler*: 
V. D E L I N T 4 C "., Haringvliet 7. Ilallcr.la» 

B. HOLS BOER, to Arnhem. 
I M J H . Z l l v r r e n v i . d , i i l l r v o o r W i . t f r -

|IJtM-ltlNt M l l i l t ' II tn'II. 
9*79. II o o g « t e «iidrrNrlirhtiiifc v m i r W a -

l n | i i e e e n H o c K i n r r l - l i i - l n i i i H i i l c n . 
Voorts: EQUERRES, BAKENS, MEETKETTIN-

G K N , P A S S E K D G O Z K N , enz. enz. 

Neuchatel Asphalte Company LM. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Hellwra 9j«. 3. 

TIM 111 

' i i p J n . H U 
Xaliiiirl. Asphalt van: 
AL IIE TRlVEli 

Z W I T S E R L A N D . 

I'll 

(iiTOiiiiiriiiiiwli' Asphallwrvrii i'ii ililo llorsrhvlitrirn. 
Werken in Aspliali-Jlasiiek uinr ï ro l lo irs , Skafins-lliiiks, Mout\loeren, helders, 
kolf- en kegelbanen, Winkel- en Hlgutyllloeren, liaiigrn, Veranda's, Hmg-

llaklifilekkiiiïen. Ilclmi-liiiiilirriiiiren. Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. \iiilil\\(Tiiiul. (liiiloiinlriiiüliiiiir. ficraaswi-renil. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Vuor inlieliiingen nintrenl liet Ifggen van Vloeren, Bedekkingen en/., gelieve men zieh te ailrexseeKni 
aan liet Kantoor Oer fabriek, Iteltweg 3 , AmMerdam, of l,ij den Heer II. G . K N O O P S C O M . , Heek-
straat F . B S , le . I r» /» ' , » . De Directeur, W. PATON WALSH. 

A l i f e i i i e e n Depot 
DRB 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAM 

S1MIAI',IE, TE FEHiMBi. IKAiNkKIJk. 
ZILVEREN MEDAILLE 

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 . 
Teekeniugen en l'iijscouraiit ziju te lievrageii bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Vet schillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN E N (genre 

S p e c i a l i t e i t 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere IflSTRüMLNTEN 

Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

ëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
OPENBARE AANBESTEDING. 
I I I ' H G K M E h S T K l l es WET110UDKUS der ge

meente UTRkCIIT, zijn voornemens op Zaturdag 
den 3. September 1881. des nnmiddags ten 
één ure, in het ojienbaar ten Stadhuize aan te 
besteden: 

lo. Het bouwen vaneen Schoolgebouw 
met Onderwijzerswoning en Gym
nastieklokaal aan het Absteder Zand
pad. 

3o. Het aanleggen van Riolering, Bestra
ting en Trottoirs in geprojecteerde 
straten op verschillende plaatsen. 

3o. Het vernieuwen en herstellen van 
Kaaimuren en Schoeijingen en het 
aanbrengen van Keerpalen bij Brug
gen, enz. 

Met U-stek met leekeiiingen van bet schoolgelroiiw, 
Iteneveiis de bestekken voor de sub. M eu 3 genoemde 
werken liggen lei' inzage aait hel bureau der Ge
meentewei ken Ac bier Klaren burg en ziju aldaar, 
zoomede len Stadhuize (Aldeeling Kiliuiltielij cn hij dc 
Hoekhaiidelaroii V A N T E l t V E K N K N ZOON verkrijg
baar gesteld als: 

Vuor het sub 1 genoemde werk ad / I . 5 0 per evempl. 
i i i 2 » f »f 0.30 » » en 
1) B D i t D D » f 0.25 II H 

Aanwijzing iu loco zal plaals hehhen op Maaiuhig 
deu 1'J. Augustus e. k. des voormiddags ten 1 0 ' / , me , 
te beginnen aan het Absteder Zandpad. 

Utrecht, 1 7 Augustus 1881. 
De Secretaris der gemeente Utrecht , 

D E W A T T E V I L L E . ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
FABRIKAAT 

I M E . V M1MLL A C. EMELAMI. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. D E E R V E N H . T R I P . BOTTEHBUi. 
A . E . B R A A T , 

Bouwmaterialen, l-ood- en Zinkwerken, Rotter
d a m , Goudsche Singel 08. Gciienial-Agent voor 
Nederland en Jndië van tie zoo gunstig bekende 

P O K T L A N D - C E M E N T , 
„il ile fnhriek vnu .1.- Heeren JDSStIN & UK I . A N l i l . K . 
I.ijsli',, van ile,, L'itslitg der lte|iroevingen, genomen 
doer de M;r.ilsi-li;i|i|iij van Houwkunst te ilottenlaui, 
Worden up aanvraag franro toegezonden. 

B O L L E i i lETSELSTEENEN 
~ ( PROFIEL-STEEKEN ] . o 

<3 I TROTTOIR-STEENEH / S ? 
•g « j W A A L VORM EN DRIELINO ( S- j» 
£ ( G E V E L S T E E N ) f* % 
Worden tot cuncurrcercnile jirijzen geiuaakt uan de 

Steenfabriek van 

.1. H l l . l t t . H P m . , U o c k i i m 

F A B R I E K D E IIIIIJAMISCIIi: l . l s s l l , 
I t K Jl O M till & V". 

Clviel-ingonieurs te Oudewater, 
! u v u ' m vervaardigen in den kortst inogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolena in bont- of 
ijzeiTonstiuitie, volgons eigen svst , gesi-liikt voor elke diepte eu ouhrengst van ISO lot 1000 M' par 
werkdag, eu u r d . r Stoomwerktuigen. K e t e l l . Drijfwerken Locomobielen Bclmaobinei 
Staan- en Tat-alvormmacbinea, IJzeren Kap- en Brugcomtruot ién enz. 

Th. J. DOBBE, te Utrecht, 
V o o r s t r a a t 502 en 50:1. 

In bet Maga/ijn is steeds voorradig: eene ruime 
keuze van wit en getint Teekenpapier in rol
len en vellen uit de beste Fabrieken. Détailpa
pier in diverse kwaliteiten. Uitmuntend Calqueer
papier en Calqueerlinnen, dil laatste is eene 
kwaliteit uitsluitend voor mij geliibrieeeitl ou daar
voor met mijne Firma gewaarmerkt. 

Papier au Millimetre en allo anden T o e 
ken- en Bureaubehoeften voor Ingenieur*, 
Architecten- en Anuenera. 

Monsters worden "/»anvragegrati» toegezonden. 
De verschillende Teekenpapieren vun de Firma 

C A R L SCHLEICHER & SCHüLL te Duren, 
waarvan steals monsters in ondersrlieiifene Tijdselirif-
ten voorkomen, zijn Iiij mij te verkrijgen voor ile 
daarop aniigogoven j.rijzrn, zonder eenige ver
hooging. 
.JSJT Papier Diaphane voor het maken van 

Calques voor Photolithographiën. 

T R I P O L I T H 
als cement, als gips, als Iwton voor waterwerken , 
ornetneiitgieteiij eu stukadoorwerk. 

Deze nieuwe bouwstof heelt de eigenschap veel 
lichter in gewicht dan Portlnndsehe cement en gips 
en even bestand tegen water en lucht te zijn; /ij 
wordt steeds harder cn heeft bovendien hel voordeel 
niet beet te worden bij het venteen en, hetgeen voor 
ornemenlgieters met gi[»s en Porllamlsche cement 
steeds een bezwaar was. Tripolith versteent binnen 
zes minuien cn is verkrijgbaar bij 

s. i,. DE BEER, 
Generaal agent voor Nederland. 

N . 1'rinsengrai-lil n". I , AUSTKItltAM, 
alwaar Voor piueveu iu kleine lioeverlbeden afgege
ven wordt. 

Mo/alk Tegels voor Morren 
ui K K I 1 K K N , W I N K K I . S , V F S l ' l l l l I . K S . f O l t l t l -
l i i l U S . W A R A N D A ' S , enz., alsi le I I K K I . F K D I M i 
van M U I I K N , T F t i F I . S , ™ r l l l . l I K M I I A K K K N ou 
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 ; ; n M a w & l " . 
v o o r N e d e r l a n d en d e a z e l f t K o l o n i ë n 

G r . J. OOR, 
f i r m a A N T . IJK W 1 J L D , 

Schsepmakerihaocn .Y". ii'2 en Jufferstraed A7". 50. 
R O T T E R D A M . 

I > I 0 < » I>E N!\ItH.'jr 
G E N T (België). 

Eenige Fabriek van het Vasteland, want alle soor
ten C F M E N T T E G E L S vervaardigd worden 

MONSTERS en MONST E R K A A RTKN njn op 
franco aanvrage te Iw-koincii. 

6IPS en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A, R, f O E E M , 
Architect te Arnhem, 

LÖÜITGOFTOÏTC'̂  
A V E N U E ROGIER 28. 

L U I K . 
Eigenaar» en evploitanten van I I A l l D S I ' K F N - en 

van K E I J E N G I t O E V E N . 

k u n s l - , H o u w - c n l l r i i a i i i i ' i i t w i T k c i i . 

Spotprijs, D e g e l i j k e Spotprijs, 
P l a a t w e r k e n . 

I. Prof. Nloolkl. Plaatwerk voorde bouwkunde. 
Ontwerpen voor eenvoudige architectuur en sierlijke 
gebouwen, prachtig, groot uitgewerkte platen met 
détails. 45 zi-er groote lolio teekeningen, ter 
grootte van Ut eu Oi c M . , iu plaals / ' i ' i . ö o voor 
•lechts ƒ i m> 

•2. Berghuis. Handboek n o r de burgerlijke bouw
kunde, met 872 keurige afbeeldingen, gn. i t kwarto. 
Metselwerken, llolltvei bindingen , Kappen , Tmppen 
eu iu teekening blfllgeli van Isiilvvkiiildige wolken. 
Uitstekend werk, iu 1870 verschenen, in plaats 

/ 7.'20 voor ƒ 
:i. Berghuis. Handboek voorde Waterbouwkunde. 

lianen . Kanalen Bruggen , Sluiten , Itijsweiken, Zee
weringen, Dokken en al het mogelijke voorkomende 
iu de waterbouwkunde, /oor nilgobreid en nieuw 
werk, iu 1870 versrhenru. groot kwarto met 455 
fraaie af beeldingen. In plaats / 1 0 . 2 0 voor. U (Ut 

i . Henry Havard. Kunst eo Kunstnijverbeid. 
Dit oiuvangi'ijk werk bevat onilur meen De bouw
kunst en architectuur van voorbeen en in de toe
komst. I'lateelliakkerskunst. Seboone kunsten, (ilas-

werk. Papier- en Tapijtwerken. .Metalen. Ileoid-
liniivv werken en;:. Over de Parijsebe tentoonstelling 
in 1878. F'inai knust- en plaatwerk, prachtig 
uitgevoerd, ca. / I S ƒ a ,-,<> 

5. Magasin des arts et de 1 industrie, 
1 8 7 4 — 7 0 , Prachtwerk voor alle lakken van nijver
heid met circa 400 kuuslvolle leokeuiugeu, antiek 
en modern, de prachtigste llelieis, Dek werken, 
Ornamenten, z.-ldzaam fraai, Hekken, Plafonds, 
Decors tien ens., met fransche onderschriften; in 
plaats ƒ 1 5 , voor ƒ , 

6. Verzameling van 150 platen. Alle moge
lijke Meiib..|en en tlrniuneulen op dubbel plaatjiapier; 
een schat van ile mooiste voorbeelden voor Meubel
makers , lleliangeis, Teokonaars , Schrijnwerkers , 
Stukadoors en/. Hieruit is voor ieder ambachtsman, 
die met vei-sieringeu beeft te maken, veel te putten. 
In plaats ƒ ;t(j.80 voor slechts . . . . ƒ a Ait 

Van deze uitstekende Ornamenten-, Bouw
en Kunstwerken Inzitten we nog slechts weinige 
exemplaren; met succes ruimden we deu voorraad 
tol op weinige na op. 2 Nos. of werken hij elkander 
ieder 40 cent minder, 4 werken ieder r.u cent of 
ƒ 2 voor dc 4 Nos. minder, alle 0 werken, dus 
alle Iiij elkander genomen voor slechts ƒ 2 1 . Zeker 
voor een waarde van ruim ƒ 1 0 0 . Dij 'de aanvrage 
alleen de Nos. op den le zenden postwissel te ver
melden is voldoende en geschiedt de toezending direct 
franco door GEBR. E. & M C O H E N , Ma
gazijnen van Goedkoope Boeken te Arnhem 
en te Nijmegen. 

Uedrukl bij G . W . van der Wiel & (Jo. to Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N°. 35. Zaterdag 27 Augustus 1881. 

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 H A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Met K(H Ui urine n t beilraa^rt voor Int biiiiiiMila'iil ƒ1.66 per S iiianiiilen of 
wel bij vtiorilitbrliiliiii.' ;rt ijuhhii |>er Jaar. Af/oiitb-rlykc iiniiuiurs brj vonr-
IHIIH - it IIin. 15 ueut, 

Alle stekken en advertenti&n te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentie II vau 1 5 rejceU ƒ 1. 
|il:iutsruiiiile eu 1" ('tut voor eeu bet 
!• Hi.iii'l ^.'i oent per regel. 

, ilnarliiiveu 20 cent v, 
ijsiiuiiiitier. Ail vertcu tien 

ST eiken rejiel 
vuur liet buï-

T K N T i l O N S T K L L I N U 

V A N 
I I U L P M I h D E L H N V O O K W W i H . ' K K I I A N n K L 

ii, het hitcis voor Volksvlijt te Amsterdam 

l ü Aug. — 30 Aug. 1881. 

Keiie teiitiionMelliiiH. Moali «ij .lie 
liebbeu roorbereid, aioet niei uit«lui-
tflod cu .'ill' • ii vuur mts van belui IL' 
worden ueitclit. 

W, It, KIIBKKOIB. 
Openingsrede, 

•In tien regel" - - zoo sprak de heer lï. van 1 lijk 
bij tie toespraak als Voorzitter der rugeliiigscoinmissie 
gehouden , "kmneu de Itescboiiwiiigen over het al ol 
niet wensehelijke of noodzakelijke van het houden 
vau tentoonstellingen, als mosterd na den maaltijd", 
namelijk, als de tentoonstelling er al is, en daarom 
wijdde bij daarover niet ui l , (ieldt dil argument 
voor een lid der regeliugsfoiiimissie. het geldt niet 
win ben, die, naar we honen, doordeze regelen zul
len opgewekt wonlen lot een bezoek of een herha
ling van hun Itez.oek aan de tentoonstelling, l iet 
nut, dat ze voor den vakman heeft, moge den vak
genooten volkomen bekend zijn; van welk nul. ze 
vooi anderen is, /uilen niet al die anderen weten 
en toch ze zullen daaruit zien, dat het iu 't belang 
van kunst eu letteren, van weteuechap en bescha
ving dringend noodig is, deze tentoonstelling te bezoe
ken en naar velerlei zaken onderzoek te doen. Ze 
dienen le weten eu kunnen daar leeren : 

l o . hoe boeken en banden gemaakt worden; 
'2o. waarin de waarde van boeken en banden bestaat. 
Op de wandeling, die we ons voorstellen over de 

tentoonstelling te ondernemen, zal het ons niet aau 
de gelegenheid ontbreken honderdmaal tip te merken , 
boe zonderling de metst algemeen heerschende be-
gripjien over drukken en binden zi jn, ju , dat deze 
twee de eenige bewerkingen /ijn , waardoor men veelal 
gelooft, dat een prachtwerk ontstaat. 

Links in de achterste bijzaal van den hoofdingang 
van het Pnleis, door een ongezellige deur treden we 
een overvolle gang binnen eu bevinden ons op de 
tentoonstelling , en staan tegenover een uitmun
tend olieverfportret van Van Lennep, als ten be
wijze, dat de boekhandel , welverre van de schrij
vers gering te schatten, de waarlijk groote mannen 
eert en hun waardige hulde bewijst: hier, zoo meende 
men, mochten ze niet ontbreken, en in een oogop
slag ontmoeten we nog door groen en bloemen om
geven eene buste van Potgieter, veulerop een levens
groot olieverljiortrel van Pa Costa, het eerste geplaatst 
tegenover eene gelijke herinnering aan Milderdijk, 
het laatste vooi een portret van Iteets in toga, vau 
de hand van mej. Th . Schwur/e. 

Rechte van den ingang exposeert (J. J . Tliieme 
zijn boek- en steendruk werk , zincographie en stereo
typie en enkele uitgaven in de gewone prachtbandjes. 
liet is i.'i - dergelijks, wat het publiek meent te 
kennen en veelal onverschillig voorbijloopt; toch heb
ben die griKtte platen, waarmede de Trukehner hengsten 
gedrukt weiden, heel wat moeite gekost, al is er geen 
vergelijk van deze met de kunstwaarde der Krans-Hals-
gal lei i j , die bewonderd worden, al kent men geen 
onderscheid tusschen gravure, eis en boekdruk. Van 
dit laatste volgt thans eene keurige collectie, in 187'J 

en 1880 bewerkt bij H . C. A . Tbieme, wiens smaak 
en iiaiiwkeiiiigen arbeid we bier bewonderen. Nog 
even eeu kijkje op de ster iu kleurendruk, door/ijn 
buurman uitgedacht, om de voornaamste uitgaven te 
antioiiceeren en dal wellicht niet boeit door bijzon
dere schoonheid, doch een meesterstukje van zet
werk , maar bovenal van kleurendruk is. Dat de 
kleuren met overleg moeten gekozen wonlen om hij 
elkaar te passen; dat er aan het zetsel niets mag 
ontbreken, opdat alles uit één stuk schijne, nadat tie 
plaat voor elke kleur eenmaal gedrukt i s , maakt 
zeker de bewerking vrij moeilijk. 

W i t en gekleurd papier en leer of linnen, dat 
/ijn de vier grondstellen van een boek, die men 
gewoonlijk kent. Keu blik op de ruime zending van 
tie lirma Wijsmuller kan ons doen denken over de 
groote verscheidenheid, die er is in de keuze van 
deze stollen, h.iar boven de spitsen eu piramiden 
van gekleurd leer, eindeloos bijna in afwisseling, 
kaarten met monsters zonder tul en papier en mar
mer en goud van 't allergewoonste tot het aller
kostbaarste. Onze kaarten-indiistrie schijnt bijna 
stil te slaan; daarin vooral heeft men deu Ouden 
nog niet genoeg afgekeken, 't ls toch niet , omdat 
er geen lij*I genoeg verspeeld wordt. Daar vinden 
we brocaat, den moesten slechts bij uitzondering 
van een enkel schutblad bekend; daar nieuwe Engel
sche schutbladen, Chineesch papier en perkament; 
daar zijn «tok agaten, btuiueertanden, waarmede de 
snee der boeken wordt gladgestreken, een bijna 
nooit gezien artikel — met de quaestie van gladheid vau 
snee liemoeieu de meeste leien zich niet. Overigens 
vinden we hier alle behoeften des binden vervuld, 
tot touw en garen toe. Hoveiiuau deu muur wer
pen we aan blik op photograph ie cn en teekeniugen 
en afdrukken vau koperetsen, zoomede op eeu model 
voor een prachtband van W . de Itingh, en staan stil 

bij eeu door Koopman te Port gewu*sehen eu schoon
gemaakte plaat. Pe eeue belli is als nieuw, de 
andere, daarvan atgesnednn , i« — gelijk de eerste 
geweest is — ontoonbaar door vet, vuil eu water
vlekken. Wie wel eens met zoutzuur of vlekkenwa
ter beproefde dal kunststuk te volbrengen, kan 
weten, dat het niet gemakkelijk is, en dat er andere 
middelen eu groote vaardigheid noodig zijn om bet 
voorwerp niet te bederven. Ken meesterstukje van 
leerbewerking , hoekbiiidersvverk, hangt in de hoogte , 
een >tuk mozaïek met vergulde ornementen, dat dienst 
kan doen als dambord en waarbij de zeer talrijke 
stukjes leer onzichtbaar aau elkaar passen. Vau 
(j. It. 't Hooft, van ltotterdam, hangt daarnaast een 
tvpogralische watidalmanak, een kimstuk van zet
werk , waar elke lijn en elke teekening gevormd is 
uil dozijnen hij dozijnen punten eu strepen en bloem
pjes en krullen, terwijl de toeschouwer er vaak ge
dachteloos voorbijloopt, inconende een gewone, grove 
teekening te zien. Pat kunstzin, smaak en geduld 
hier de handigheid des zetters moesten te hulp komen, 
hebben weinige particulieren vermoed, Het meer 
belangstelling zullen ze stilstaan bij de keurige inzen
ding van hel heraldisch archief van Vostennau van 
Oven te 's-Oravenhage: dat goud en die kleuren 
trekt bijzonder aan. Men bedenke echter, dat het 
geteekend schijnt, maar dat de oorspronkelijke teeke
ningen zijn weergegeven door de persen van SytholT 
en die vau de uit ge vers-niaatsc happij Elsevier. Eene 
keurige verzameling proeven van houtsnee en druk
werk van (Jebr. Van Asiiereii vau der Velde trekt 
ons aan , merkwaardig om deu zuiveren afdruk hunner 
il lusiratiën, terwijl we daarnaast vooi- kennisgeving 
aannemen dc mededeeling van eenige portefeuilles en 
pakken, dat ze monsteri papier van De Churro en 
Zonen bevallen. 

Thans ziju we genoodzaakt een zijstap te doen , 
tet wille vau eenige dozijnen letterkasten, waaruit 
eene etalage gebouwd is — alb-en met een enkele 
kast van gesneden hout niet blazen ruiten. Paar 
ontmoeten we den vertegenwoordiger van het huis 
Lori l l ieui iu inkt van de Ojnste nuances en de 
teerste kleuren. Hoofdzaak is hier echter de com-
pleete voorraad monsters van buekdrukkei-sbenoo-
digbeden. Den meesten waren de bakken met hokjes, 
overal opgehangen, geheel onbekend, maar deze let
terkasten kende men zoomin als de losse letters, 
o. a. koperen plukaut- en biljet letters, mooier, steviger 
en natiwlijks eeu vierde duurder dan anders. Dij 
nader onderzoek zal men den numcroteur en de 
pagineennachine — bijna zoo goed bekend als de 
gewone steni|»elpersen — met lielangstelling zien en 
nogal aanlig vinden, maar belangrijker eu nuttiger 
is het, het oog le slaan op de werktuigen, de blok
ken, lijnen en dcrgelijken, die dienen om een drukvorm 
van eenige bladzijden vast te zetten —eene bezigheid 
zeer vereenvoudigd door tie vier soorten van schenen , 
waarmede de vormen iu de ramen worden vastge
schroefd. Paai 1 is voor menigeen iets nieuws in deze 
eenvoudige bewerking, evenals iu de kennis van den 
zethaak, de slee en de galei , waarin achtereenvol
gens de samenstellende deelen van eeu boek voorko
men, eer bet gedrukt kan worden. Maar nog veel 
minder juist dan het drukken wordt het binden 

beoordeeld, en het is hoogst interessant eenigen lijd 
imuwk'tteiid te zien en te hooien bij Nederveen, die 

,' ceq zeer groote en kustliare verzameling ban
den heelt, waarvan de hooge waarde ln-staat iu het 
uit de hand bewerken. In den regel boort men tlie 
boekbanden het sterkst prijzen , welke hel meeste goud 
bevatten of de aardigste stempeltjes ilrajj-eii : voor 
een schojlltoek , een kinderboekje en derg, voldoende, 
maar geheid zonder verdienste voor eene bibliotheek 
mei >mooie" banden. Oelijkvormig en gedachten-
loos slaat de machine den stempel op eiken band, 
• l i ' 1 eiicidei gelegd wordt, terwijl banden, gelijk 
uien ze hier vertoont, door de hand de- k un-tcnuars 
met goud zijn beschreven. Pat kleine microscopische 
boekje is een l.nfontaine, gevat in een miniatuur 
bandje, waarop één lileet 93 maal voorkomt. hoewel 
bel schijnt, als Iteslond de teekening op bet plat 
uit een uitvoerige schets met steeds afwisselende 
figuren. Paar is bier geen fabrieks-, geen machine-
werk, alles is uit de hand bewerkt eu kan dus het 
karakter van den arbeid eens kunstenaars dragen, 
instaat elke nieuwe schepping anders te bewerken, 
niet ongelijk aan deu bouwmeester van voorbeen, 
die in elk gebouw eene andere geduchte legde en den 
hedendaagscheii, die taak eene geheele straat uaar een 
enkel model bouwt Daar staan, getrouw naar den 
smaak der Ouden, eenige statige rijen Ebnviers keurig 
iu perkaineiii gebonden inet overstekende randen aan 
de bladen, ter beschutting van de voorzijde, die naar 
tien muur kan gekeerd zijn. In één opzicht weken 
zij van het model al', door de snee te vergulden. 
Terecht meenden zij deze nieuwere mode in practijk 
te moeten brengen, omdat ze de boeken beter tegen 
stof eu vocht beschut dan de gewone ongekleurde 
snede. Wie een dier Elseviers opent, zal ineencn een 
nieuw werk te zien, en geen wonder: dese tweehon
derd jaar oude boeken hebben de bewerking van 
wassehen en opstijven ondergaan, het vuil is van de 
bladen verwijden! en een eenvoudig mengsel heeft 
aan de bladen nieuwen glans gegeven. Pie verjon
gingskuur is de eenvoudigste, die we hier zien. Eene 
plaat uit een Fran«che illustratie, met vulleen vette 
vlekken, i - middendoor gescheurd, en terwijl de eeue 

helft gezuiverd is, vertoont de andere nog al bet vuil. 
Veel minder vuil is verwijderd van dit door water
vlekken en uitslag ontsierd Uiekdcel, op sleedt papier; 
het mtgeecheurde blad schijnt geheel nieuw, verge
leken met de overige niet gerestaureerde bladen. 
Trouwens er was nog meer aan te doen: blijkens 
de andere bladen hadden boekwormen door bijna het 
geheele boek heen gegeten ; alleen de losse bladen heb
ben dit niet vertoond, omdat met veel overleg en groote 
voorzichtigheid met eene kleine hoeveelheid papier-
pap de opening in ietier gaatje afzonderlijk is dicht-
gestopt, Dit was zeker heel e rg , maar nog erger 
beschadigd waren enkele [daten in een der sierlijk 
gebonden boeken: de plaat was nog goed, bet witte 
papier vau deu rand was gescheurd, bedorven of 

vergaan en er behoort eene groote mate van oplet
tendheid toe, om te ontdekken, dal er nieuwe ran
den zijn aangezet, die op bijna onzichtbare wijze aan 
de plaat zelve sluiten. Zoo kan men incunabelen 
(boekwerken uit de eerste tijden der drukkunst) weder 
eeu passend voorkomen geven, soodat de waardeering 

van den druk niet wordt benadeeld door den onoog-
tijken toestand van het papier. 

Dat oude meulielen, munten, wapenen enz. booge 
waaide kunnen hebben ook al is de grondstof met 
kostbaar, hebben velen langzamerhand begrepen: dat 
ook "oude boeken" zeer hooge waarde kunnen hebben 
is voor ile meesten een raadsel. Daarom klinkt het feit , 
dat ééne restauratie soms duizenden guldens kost, 
vooi' velen als een sprookje, en boe weinigen zullen 
gelooven, dat er boeken z i jn , waarvan de band 
alleen — hoewel zonder beslag van edele metalen — 
f 00 '0, zegge zes duizend gulden heeft gekost! Hier 
l i ^ i alvast een boek van reusachtige afmetingen 
met 171 portretten, wapens enstamboomen,betrek
king hebbende Op het Huis van Oranje-Nassau, een 
werk , dat / 5000 kost en waarvan do band alleen 
zeker ƒ 2 5 0 0 waarde heeft. Op deze roodmarokijnen 
bladen moesten weinige verecbUlende stempels, in alle 
richtingen en up oudei-scheidcn wijze saamgevoegd, 
een voor etui afgedrukt worden. De duizenden 
pareltjes van den parelrand of vau de kronen hebben 
een voor een den druk vnn de hand des hokwatiien 
weikmaiis gevoeld, en het mozaïek dat de hoeken van 
den rand vertoonen, bij kleine stukjes er opgebracht, 
is zoo saamgevoegd, dat niemand de plaats ziet, 
waar de leersoorten aaneensluiten. Onbeduidend 
kleine stukjes-van de eene kleur zijn uitgesneden om 
plaats te geven voor even kleine van eene andere, 
en elk der vier stempels, tlie daar voor ons liggen, 
is zeven-en twintig maal afgedrukt vóór een orne
ment geheel kluar was. Met hoeveel overleg zijn de 
lijntjes ingedrukt, die gezamenlijk dc gevlochten N en 
O maken, en hoeveel leersnijwerk heeft de groote W 
met de kroon gekost. De breede gouden lijst, die het 
blauw moiré aan de binnenzijde insluit, heelt vijfmaal 
de/elfde liewerking moeten ondergaan : dn enkele , de 

dubbele, de zware, degeorneerde en dedenteüefiteet 
hebben eerst na elkander op het zware leer kunnen 
afgedrukt wonlen. 

Niet de machine, die ineens onverbiddelijk en 
onherroepelijk over het lot van den band Ireslist, 
maar de geoefende hand des kunstenaars heelt met 
overleg, als gold het een schilderstuk of een mees
terstuk van pennekunst, dezen band versierd of, wil 
men, beschreven. 

Van meer dagelijksch gebruik zijn de artikelen 
door den heer Proost ingezonden. Deze e\|tosiüe 
vertoont op groote schaal een staaltje vau |iapier-
industrie en papierfabrikage. Daar ligt een rolletje 
papier, dat 403 kilo weegt en 0400 meter lang i s , 
maar daar is verder ook een assortiment wit en 
gekleurd papier in allerlei soorten en eene exquise 
collectie postpapieren, die een mooi overzicht geven 
van wat de lirma kan leveren. Dit laatste Ls on
mogelijk voor Goupii Sc C"., die echter mooie proefjes 
vertoonen van hun clichés jihotographigues t hun 
impression photoglyptigue, hun inrichting voor pho
togravure moet volgens de hier tentoongestelde proefjes 
in alle opzichten aanbeveling verdienen en instaat 
zijn, aan de hoogste eischen der industricele kunst ie 
beantwoorden. Minder artistiek grenst aan hunne 
inzending de snijmachine, door deu heer Tetterode 
ingezonden, die bij enkele andere d i l vóór heeft, 
dat ze door middel van een schroef de ligging van 

Door het Departement van Waterstaat, Handel eu Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T vau het vervoer op de 
Spoorwegen over de maand Mei 1881. 
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TOTALS oarraaeetSM over M d 1881 (1): Mubcbsppü tet Exploitatie vau Staatsspoorwegen ƒ750,858.95* (tegen ƒ735,948.82- in 1880); Nederlandiche Kguspoorwegmaattieliappu 
/"413,039.58* (tegen J 4-17,541 ..15* in L8«0); Spoorweg Leiden - W.«-rden ƒ y 230.20* tegen ƒ9.344.12* iu 1880); llull»ud*clie lJ«Teu-Spo..r*eguiaat«happij: a. bjueu bewesteu Amsterdam 
/295,285.55 (tegen /3UII,ll)tI.0;t iu 1880); 6. lijnen beoosten Atu»U-rJBm ƒ 13y.358.20(tegen ƒ139,484.10* iu 1880); Nederlan.lsehe t 'fiitraal-Spimrwegmaattcliappij ,-71,284.VJ (tegen ƒ 66.5tf8.43 
'in 1H80); Noi, ril bril na lit sell Diiitsehe S|io..rWeginautseha]i|.ij ƒ-.'7,572.26 (tegen /'33,480.39 iu 1880); (Irand Central lielge /'555,;il 5.66* (tegeu J 62y,558.08:' ui l8S0i; Klunuiaehe Sptwr-
vregouderuemitig: a. Ngmegeu-Kleef ƒ6,480 (tegen ƒ7,390 in 1880); 6. Zeveuaar -kleef ƒ4,878 (tegen ƒ7.610 iu 1880); Spoorwegonderneming Mei-helen TenMUSet» ƒ85,11940, 

(1) Dewijl Je detinitieve egfers der oulvuu^teu cent later kunnen wurdeu fa.tge.teld, zijn deze opgaven alecbta ali benadereudu tc beiehouweu. 
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het papier en dn*: ook ile bi-eedle der snede regelt, 
zonder dat de hand het [mpier behoeft nan te raken. 
D e snede is zeer mooi, hoewel ook hier de sneedrnnd 
niet onzichtbaar is; trouwens, zoover wij weten, is 
de machine nog niel geslaagd het gebruik vun hulp
middelen iu dit opzicht omioodig te mnken. I'•• 
aitstalllng ran Van Gelder Zonen èn voor hun privé* 
èn voor de firma de Naeyer en Co. te WUlebroock, 
is zeker eene der lie lang rijkste vau de geheele ten-
toonstelling. IInu eigen haud|iapier en machinaal 
papier is bekend genoeg, <mk zonder de strook van 
15000 meter met een gewicht van 800 kilo, die 
hier aller bewondering trekt; toch zal uien niet 
mogen nalaten nog een extra kijkje te nemen van 
hun papier voor kaarten eu platen, ZIHI glad eu fijn 
en zoo zwaar, als alleen zuiver linneti|iapier bij de 
beste bewerking kan zijn. We vestigen echter voor
namelijk de aandacht op de inzending van de Belgische 
fabriek, die papiersto) e\|«iseeit en papier daaruit 
vervaardigt, hel laatste u i l vijftig verschillende 
plantaardige vezelstoffen. We staan bijzonder bij 
deze inzending s t i l , omdat hel ons voorkomt, dat 
ze een voorbeeld moet zijn voor onze Hollandselie 
papierindustrie., die gevoeglijk de proef kan nemen 
met de bewerking van enkele sloften , die hiei be
werkt voorkomen Onder beste stollen brengen we 
die, welke minstens 2/5 vnn haar gewicht als pa
piermol' opleveren; daartoe behooren 
K s i K i K o f ) j i e r 100 kilo grondstof ,8..YJ kilo papierstol 
Vogelzaad 44.10 
Hogge 44.12 
Tarwe 43.14 
lties 41.711 
Riet 41.57 
Chineesche palm 41.12 
Califurn. Reiizciiden . . . . 40.52 
Maïs 40.24 
Smeelen O 40.07 

Maar ook de minst productieve soorten zijn nog 
rijkelijk de bewerking waard , temeer omdat de grond
stof hier bijna geregeld veel goedkonper is dun bij 
de andere; immer* e r zijn er maar twee. dw minder 
dan 1,'4 a a n haar gewicht aan papierstof opleveren, 
nl . brandnetel 21.00 % en Indisch bkmrnriet 20.20 % 
en zelfs 'm het geheel niet meer dan 9 met minder 
dan 30 % rendement, daaronder begrepen witte 
wilg met 29.50 % en rotting met 20.10 . l e l 
verdiejit opmerking, dat er geen rijst papier bij is, 
hoewel tuinkers en asperge niet vergeten zijn. 

Voor de geschiedenis der papierindustrie is hel 
der moeite waard, de aandacht te vestigen op een 
hier eveneens geëxponeerd boekje, getiteld: "Schalier, 
Proefnemingen en roonsterbladen om papier te maken 
z ler lompen. Amsterdam. ,1. ('. Sepp 1770", waar
van de lieer T . II. de Heer voor eeuige jaren eene 
uitvoerige mededeeling gaf in Euphuniu en dat we 
ons verheugen bier te ontmoeten. 

Het bestaat uit 2 deelen in één band; het eerste 
bevat Inschrijving en moiisterbluden van papierlii-

bcikage u i t : 
|«opulierwol, wespennesten, zaagsel, 
krullen of spaauderen van hout, 
beukenhout, wilgenhout, hoommos, 
koraalmos, popolierbout, 
hopranken, wijnranken, 
snipjters van al deze papieren te zamen 

en het tweede u i t : 
afval van hennep, moerU-zicUioiiihoiit , 
aloè-bladen, schors van wilde wijnranken, 
schors van brandnetelen, 
hout van hnin luetelen , 
schors van wilgeliooineii, 
versche liscbd i Iden, 
gedroogde Ijsclldoddeli , 
aunlmos, strno, 
boombladeren , I kools t ronken , 
«nippers van bovengenoemde bladeren zonder k l e m . 
snippers van bovengenoemde hinderen die een kleur 
hebben. 
I)e rijke verzameling papieren voorbijgaande, ko

men we voor eeue keurige verzameling stempels eu 
st.ein[rcl]>ei-sjes j u metaal, knnelsjoek eu gelatine, donr 
N . Tetterode ingezonden. De jonge fabriek breidt 
zich snel uit eu geen wonder, het werk is uitmun
tend, de wijzigingen zeer ingenieus en de prijs laag. 
Ken stempel met nuuiii|>ciTni at ie, die te l .oni |en 
/"80 en te Parijs /"100 kost, wonlt hiertegen f 2 0 
<d' ƒ 2 5 geleverd , en een kaoelsjoek stempel van 
ƒ 5 . 2 5 is smaakvoller, maar zeur zeker veel uitvoe
riger bewerkt, dan eenige stempel vau dien ("ijs, 
dien we elders zagen, o. a hij Posihumus, die er 
kortbij staat en kostbaarder klapstetnpels en andere 
heeft, maar wiens goede gravure voor de eerste 
moet onderdoen. Vandeweyer geeflook mooie proefjes 
van zijne k un i . / i j n legeldrtik. natuuraelfdruk 
en dergelijke, ziju proefjes vau kaarlen en pla
ten verdienen algemeen de aandacht : vooral is hel 
niet-ileskillidig publiek gebaal m e l d e tentoonstelling 

van eene oleograph ie iu de venichillende stadiën vau 
wording. Zoo lang het publiek niet leert begrijpen, 
hoe di' zaken gemaakt wonlen, zal men noch de 
kunstwaarde, noch de productiekosten op den rechten 
prijs teeren schatten, Ziji (sen op steen, zijne 
imitatie van photographiuén, die inderdaad uitmun
tend mag boeten, verdienen bijxontlere wuardeering. 
Met het oog op de practijk wijzen we hier nog
maals op zijne sleieotvpie tol herdruk van boek
werken. We mogen vermoed.'ti, dat deze groote 
inrichting vele iuineiiL'iiig van hel buitenland noo-
deloos zal maken, gelijk eveneens met de firma's 
A m a i i d , Kmrik eu Binger, O . I Thieine cn II. C. 
A . Thieine het geval is. 

Linke van deze rijke verzameling nchitteren ons voor 
de nimeu ile wateimei ken van de lirma Van Gelder 
tegemoet; we staken bier onze wandeling, dewijl 't 
ui is bewijst, dat de waterstralen huilen even hebben 
opgehouden en we droog huiswaard kunnen koeren. 

Wanneer we onze wandeling voortzetten, zal hel 
op liet gebied der kuusl zijn. 

{*) Ue woorden r*p,trlo (Miiliiu-n iilir.rieiiom eu xn.erlrn 
i Knodeum ceriili-mul zijn velen Nnurd-Nederlander» onlx-kcud. 
np pnptW, ran de M-Mgr noemde »tuf rma*rdig4, wordt 
Th' TIM*-*, al-onk iele «inli re Kjitffhl -he bin len gedrukt. 
Zie V A N D A I S ' I It'wrdciboek eVr atdtrlastlicks 7 W 

O P G R A V I N G E N V A N G R O O T G E W I C H T . 
De bekende egyptoloog Gaston Mn*pero, die den 

algemeen betreurden Marietta-Bey opvolgde als be
stuurder van de Egyptische museums, heelt on
langs in de Franeche Académie .les Inscriptions et 
des Helles.Lettres verslag gegeven van gewichtige 
ontdekkingen, gedaan hij de opgravingen die hij 
leidt iu de omstreken van Thebe. 

Deze Opgravingen worden uitgevoerd op drie ver-
schillende punten: te Alexaridrie, te Sakkaiah en 
te Thelie. 

Wat Alexandrie betreft, hebben de opgravingen 
niet opgeleverd wat. men naar aanleiding van te geest-
driftvolle verslagen hoopte. Evenwel willen wij het 
standbeeld van een onbekend aanzienlijk persoon, 
die Hor genaamd wenl , vermelden. Met is een 
Egyptenaar in Griek schen krijgsdos, het eenige 
exemplaar der vermenging van de Egyptische kunst 
met de lirieksehe, en in dit opzicht van groot ge
wicht. 

Haar de voornaamste vond had op een bijna 
romaneske manier plaats en zonder buitensporige 
vermoei et lissen. 

Sinds een tiental jaren zag Maspero p.'riodiek 
voorwerpen van allerlei aard voor den dag komen , 
zitoals cartouches (1) van koningen, wier graven 
niet hij de Europeanen bekend waren. Hei waren 
o. a. het graf-papyrus van den koning l'itiotem I 
{20e dynastie), gekocht door deu Eugelsclien kolonel 
Campbell; twee papyrussen, tcgeuvvnordig bewaard 
in het Louvre; twee andere, verkregen door het 
museum van Boelak, allen afkomstig vat: koningin
nen, vermaagschapt aan Pinotem. 

Alle pogingen om den Arabieren hun geheim te 
ontwringen waren vru-'liteloos gebleven. 

Toen Maspero te L u k s o r k w a m , vernam hi j , door 
het eenstemmig getuigenis der ingezetenen en rei
zigers, dut de voornaamste heler van de koninklijke 
oudheden zekere Abd-er-Rassoel was, die te Goernah 
woonde, in een grafstede, die tot een huis ver
vormd was. Dit heerschap . aanvankelijk aan
gehouden en tevergeefs ondervraagd, vervolgens 
naar Ketieh vervoerd , in de gevangenis geworpen 
en ontslagen zonder eenige bekentenis te hebben 
gedaan . besloot eindelijk vóór eenige maanden , de 
plek te openbaren, waar hij zijn schallen putte. 

De uitkomst overtrof alles wat men kon verlangen. 
Een eerste inventaris , opgemaakt door twee beambten 
vau het museum , de heeren Emile Brugsch en 
Aebmed-Elfetidi-Kenial, geeft vijfduizend verschillende 
voorwerpen. 

Men heeft, in een kleine kamer ojteengehoopt, 
n s en dertig saieopbogen of steenen graven met hun 
mummiën gevonden, waarvan meer dan de helft 
behoord heeft aan koningen van Thebe. Men treft 
er vorsten van de zeventiende dynastie aan . bijna 
al de Farao's der achttiende dynastie, daaronder 
begrepen dc grootste van allen, Thutmosis III; 
Seli I , van de negentiende dynastie: den Pinotem, 
wiens papyrus als verkeiiuingsteeken gediend had; 
bovendien een twintigtal koninklijke prinsessen en 
prinsen, waarvan de moesten namen dragen', be
roemd in de geschiedenis van Egypte; echter weinig 
papyrussen; tie meeaten had men reeds gestolen; 
niettemin heelt men er vijf v erzame ld, die ongeschon
den zi jn, en waarvan de fraaiste behoord heeft aan 

de beroemde prinses Hatassoo (2). 
Honderd vijllig man hebben gedurende twaalf 

dagen gearbeid om de stoomboot vau hei museum 
te laden, benevens een platboomd vaartuig, dat men 
voor deze gelegenheid heeft moeten huren. 

Deze vond doet hel getal der totheden bekende 
koninklijke mummiën eu doodkisten meer dan ver
dubbelen. 

De vereeniging van zooveel aanzienlijke personen 
op ééne en dexeUde plek doet moeilijk te beant
woorden vragen rijzen. Ken ige der Farao's, waar
van men zoo onverwacht de lijken gevonden heeft, 
hebben hunne ofliciéele grafstede iu hel Dal dei-
Koningen. De heer Mospero ziet geene andere wijze 
van verklaring dezer verwonderlijke o|-een hoop ing 
dan door te onderstellen, dat , tegen het eind der 
twintigste dynastie, op het oogenblik waarop ta l 
rijke diefstallen gepleegd werden iu de Thebaansche 
doodenatad, een koning, om de lijken zijner voor
gangers aan ontwijding le onttrekken , ze zal hebben 
doen vervoeren naar een verborgen plaats , namelijk 
de kanier, die de heer Masjiero bet geluk heeft 
gehad te vinden. 

De uitslag is niet minder gelukkig geweest te 
Sakkarah. De laatst.' opgravingen , door Mariette-
Hey bevolen , hadden de tombe van twee koningen 
der zesde dynastie (Rijk van Roven-Egypte) doen ont
dekken. De heer Haspero heeft vijl nieuwe pira
miden doen ojteiieii, waarvan drie een aanzienlijk 
getal teksten van bet hoogste belang aau het licht 
hebban gebracht. 

Vooreerst is hel de laatste koning der vijfde dy
nastie , Oenas ; daarna ziju opvolger , de eerste koning 
iler zesde dynastie, Teti ; eindelijk de vóórlaatste 
der zesde, l'api II. De heer Maspero heeft tot-
nut oe slechts den tijd gehad de teksten der tombe 
van Oenas te besliidecren; run ontzettende arbeid, 
tlie overeenkomt met acht honden! regels hiëroglyfen, 
l l i j heeft de voldoening gehad , er liturgische en 
magische teksten in terug te vinden, gedeeltelijk 
reedt bekend, maar die vau groot belang /.ijn, om
dat zij ons bewijzen, dat de canon der godsdienstige 
IxM-keu van Egypte iu dat ver-vervlogen tijdpeik 
reeds vastgesteld wa-. 

A l de goden van bet Egyptische Pantheon worden 
erin genoemd , van de grootste tot de meest onder
geschikte genieën , zooals Amnion , dien men niet 
verwacht had te Memphis te vinden. 

(') Soort vim eUiptlssbetl ring, die. iu de hieroglyhWU-
opschriften, dc ligruuuincii eu eretitel» om gaf. 

{*) Hutatxie lijfde liet rijke l'oiiit iu (vullens MIUIIIUL'IU 
ia A ra bic, folgMU anderen Somali), / i j w.in vermoedelijk 
de eerste, die vree unie planten iu Egypt*- accumuleerde. 
Tluitinosis l i l drong door lot tien Tiger. Seti I zou liet 
kuiiiiiil lubben gein-uvc» . dut den un-trlijkeu tak vau deu 
Nijl iu verbinding bracht met de Hittere Meren. Wien de 
nsebleawerkan vnu Maspsm eu Dkadskea te duur zijn, 
mops liet met goede, kaarten OS SfTkesMlagBB verrijk le 
hoekje: Vun deu Herg, Petite Httloirt A'ieienne detpenplet 
dr rOrient (fsgeböadsai twee franc»}. Vertaler. 

Dit is de eerste gebeurtenis van groot gewicht in 
de Egyptische oudheidkunde sinds de ontdekkingen 
vnn Mariette in bet Serapeum. De mededeeling vau 
Haspero is dan ook doof de Académie begroet met 
toejuichingen, Z ' M warm als d i t geleerde lichaam 
zelden ten beste geeft. 

Wij sluiten ons met levendige blijdschap bij die 
hulde aau dun jeugdigen oudheidvoischer aan. 

10 Augustus 1881. Z. 
(VF.nseiijncment populaire.) 

11 AüOt 1881. 

HET T H E A T R E INDIEN T E A M S T E R D A M . 

De plans v ó ó r h e l Theatre Indien, dat eerst
daags iu den Parktuin te Amsterdam gaal verrijzen, 
zijn thans voor belangstellenden tentoongesteld. Zij 
doen hun ontwerpers, de heeren Duinoiit en Cham-
bon te lirussel, alle eer aan 

De hoofdvorm van de groote zaal is achthoekig, 
»>ker voor een schouwburgzaal iets nieuws. Daar de 
Amstenlamsche bodem geen gelegenheid 1K>OII , om 
de ruimte, benoodigd onder het tooiieel, uit te 
graven, is men genoodzaakt geweest, tooneel- en 
zaalvloer omhoog te brengen. Op een zeer geschikte 
wijze heeft men, door iu de couloirs hier en daar 
twee it drie treilen aan le brengen, gezorgd, dat de 

bnoeken als het ware ongemerkt stijgen Rondom 
hel parterre en orcheslre zijn log»* aangebracht, 
waarboven eeu ruim amphitheater wordt aangetroffen. 
Achter dit amphitheater vindt men de ruime plume-
noil's, door fantastische koloimades vau de eigenlijke 
zaal gescheiden. De/e promotion's /ijn in verbinding 
met den wintertuin, waar fonteinen, grotten ens, 
worden aangebracht De geluide inrichting herin
nert dus in de verte aan de bekende Folies Herg.'-res 
te Parijs, Ouder den wintertuin vindt men groote 
koffie/alen. Het tooneel is vrij groot en kan lot 
achteraan gebruikt worden , daar een smalle gang 
deu t:ioiieels|ielefs gelegenheid tot ciiculeeren geeft. 
De noodige accessoires voor het tooneel ontbreken 
natuurlijk niet. Opmerking verdient bel verder, dat 
de konings-loges op Fransche wijze naast het tooneel 
geplaatst zijn. 

Het gebouw wordt in hoofdzaak geheel uit ijzer 
opgetrokken, dat, voorzoover het inwendige betreft, 
met een soort van papier-niaché bekleed zal worden. 
De doorsnede teekening geeft reeds een den'.beeld 
van de kleurrijke decoratie van het inwendige. 

De wintertuin rust geheel op botoiiwulfjes tiisschen 
ijzeren balken. Om brandgevaar te voorkomen, is 
al het brandbare materiaal gesilicateenl gedacht. 
Gaskronen en*.., zullen in overeenstemming met het 
overige in Indischen stijl vervaardigd worden. 

Hoewel geen gevels geëxposeerd z i jn , vertrouwen 
wi j , dat aan het uitwendige van het gebouw even
veel zorg zal besteed worden als aan de inwendige 
decoratien. Is di l het geval, dan zal Amsterdam 
zeker binnenkort een fraai gebouw rijker zijn, waar
aan het overigens groote behoeft.- heeft. 

Wij danken onze inlichtingen aan de bereidvaar
digheid vnn deu heer Michel Ralfolovich , ingenieur 
uit St.-Petersburg, die den bouw leiden zal. 

A., 25 Aug . ' 81 . A . W. WBISOMAN. 

Berichten en mededeelingen. 

II I N N E N I. A N D. 

s-Gravenhage. De Staatscourant no. I0G be
vat de statuten der Vereeniging: «Koloniale Tentoon
stelling", le Amstenlam. De Vereeniging wordt aan
gegaan voor den tijd van vier jaren. aanvangende 
op den eersten Mei 1381 en dus /.tillende eindigen 
den dertigsten April 1885. De contributie tloor elk 
lid verschuldigd hedraagl lien gulden. De quitaiilie 
van betaalde contributie geeft het recht vau toegang 
met een dame lol de plechtige opening der tentoon-
slellitig. 

Hel bestuur der Vereeniging beslaat uil zes leden. 
Voor de eerste maal worden lot leden van het 

besUlur benoemd de heere il : Dirk (ordes, Abraham 
< .o el Wei t l ie i iu , Ferdinand os losephus Wilhelmus 
Hermanns Sehmitz, M i n i m i s Petrus Pels, Dr. Henri 
Francois Rudolpbe Hubn-cht en Mr. Jacobus Kup-
|»eyne vau de Oopjiello. 

liet bestuur benoemt vier commission uit de leden, 
waarvan elke belast is met. het doen der vereischte 
voordrachten omtrent de inrichting van eene der vier 
afdeelingen van tie leiituoiistelluig: koloniën, uit
voerhandel, fraaie kunsten, bijzondere tentoonstellin
gen; voorts eene commissie tot regeling dier weten-
si'hup|>elijke voordrachten eu bijeenkoinsfen , en eene 
VOOT de financiën. 

De voorzitters eu secretarissen dier zes commission, 
tloor deze uit baar midden te benoemen, vormen 
een advisoerend college, dat in elke gewHil ige aan
gelegenheid door het Itestuur der Vereeniging geraad
pleegd wordt. Elke commissie is bevoegd liet getal 
barer leden uit te breiden, door de toevoeging van 
personen niet te Amsterdam wonende. Jaarlijks, te 
beginnen met hel jaar 1882, wonlt in du maand 
Mei eene algemeene vergadering van leden gehouden. 

— De Haagsche Tniiiiwuvrnaatschappij , die alle 
raden heeft zich over de goede gezindheid van den 
Gemeenteraad te verheugen, maakte beswaar om 
de voorwaarden na te komen, waarop baar concessie 
voor de uit Dividing der exploitatie gegeven was. De 
Raad beeft nu in zijne zitting vau Donderdag met een
parige stemmen het besluit genomen, om de aau de 
Haagsche Trainwuymtintschappij "p 27 Mei verleende 
concessie met 1 October e. k. iu te trekken, indien 
niet aau alle hij die concessie gestelde voorwaarden 
is voldaan. Wij juichen dit besluit toe eu hopen , 
in het belang vun het publiek, dat de exploitatie 
!er tramway's in de hofstad sjtoedig in andere ban 

den moge komen. 

Amsterdam. De Commissie voor de Sarphati-
loterij heefl alle loten geplaatst. Hel kapitaal , be
noodigd voor het Saipliuti-nmnumeiit, is nu bijeen 
en ile aanvang van het werk hnugt slechts af van 
de vordering van tien parkaauleg builen de Utrecht -
scbepoort, waar het monument zal verrijzen. 

Unkondiïioffen van Vanliestnlinsen. 
Maandag, 19 Aug. 

Wngeartafeati te 12 uren, in De Wereld: het bouwen 
van eene sigarenfabriek in de l.awikscbe Allee, voor J. 
W. I). 0|rstelleu. Aimw. te 10 nren, 

liraiilngm , le 12'/, uren, door burg. en welb.: eenige 
herstellingen en v.afwerken aan openbare privaten en 

Groningen, te liJ3;t uren, door burg. en weth.: bet 
maken en leveren van I pniiijien en |Mimpkusteii vau ge-
guten-ij/er. 

• - i i t i K c te I uur, door burg. en weth.: het bouwen 
van een conciërgewoning ten behoeve ,lcr koninklijke 
muziekschool aan ris Korte-Beesten markt, aldaar. 

R » k i i « v r n . te i door het gemeentebest: het op
breken der bestraling, verhoogen en ver/waren van deu 
dijk eu weerltekluikeren van d.-u weg over deu Maasdijk 
langs en door de gemeente Bokhoven, lang 732 M. 

«rhlrrfam. te ['/, uren. donr «le bouwmaatschappij 
Kortland, in Ile Visscberij; bet houwen van U woningen. 
Inl. bij den architect M. van lakei. 

Iluk-mccr. te ."1 ureu. ien laadbilize: lo. bel bouwen 
eener school en hel maken eener overdek le s|«vlplaats. 
ah h- bet ophoogen van terrein; 2o. het leveren en 
stellen van schoolmen M e n . Aanw. te 10 uren. Ra
ming / 22,41(2. 

Ilnrrlret-ln , '• avonds (j uren. door F.Schellenhach. hij 
S. Moet: het bouwen van woonhuizen op bestaande fun
ileering. Inl. bij d.-u bouwk lige I). J. Kwak. aldaar. 

Valburg;, tloor long. en vveth.: het IHUIWCII van eene 
drieklassige openbare NCIKNII met iniderwijzerswoiiing Inl. 
bij den itigeiiieiir-aivbiteci .1. .1. Weve, te Nijmegen, 

liin-rfiig, ao *nc 

Ht ertideren, te 11 uren, door burg, en weth.: bet ma
ken van 2 iluikers, ecu van metselsteen en een van 
ceineiitstcen. 

Nncek , te 12 uren, door den burgemeester van Wijni-
hrilseraileel: hel maken vau walboschnciing langs 
het vaarwater de he te Wottduend, lang 72.8 M . met htj-
beboon-nde weiken. Aanw. 2'J Aug.. te 2 uren. 

ViM.ri.iu- te I uur, door burg. en weth.; bet bouwen 
van een raadhuis t p.wt-eti-telegniaffcanti*ir. 

(trcilit , te 2 uren, door dc inaat^bappij tot expl. 
van Sia.it-spoonvegen. aan het centraal bureau: liet maken 
van eeu derde spoor over de doorlaat brug in de Marsch-
weiile nabij Zutfen, ten behoeve van den MKiorweg Zutfen 
Winterswijk. 

t . . | . . l l r (N.-lï.t, te 2 uivn. in de nude (Wstorie, Hooge-
vaart aan het bruggetje: het afbreken der oude- en liet 
bouw» ener nieuwe predikants- en kost eis; woning. Iul. 
»"j den tim iniaii W, A. de Jong. aldaar. 

» . . . o-.i.t:. 3 1 tug. 
'•-•age, te U men. door het ministerie van waterst 

enz.: bet verrichten van graat' eu baggerwerk tot ver-
ineuwni- .Ie llmtsche Kil, t i i-chen de kikniielerraaifii 
12f> eu I2H. ouder de gemeente Dubbeldam. Itamiiig 
/106,660, 

Vtijlic. te U uren, door het gemeentel «est.: lo. het 
uitbaggeren der havens van <leii zoogenaauideii Houtwal; 
2o. bet vernieuwen vau het aanleghitoM. 

Vr K l ie l . le I I uren, door burg. eu welh.: hel verlengen 
der ontlasLsluis op de rivier de Aa bij den Dintbersclieii 
watermolen, 

lli-i-r llo^iiw.iiii'.i . te 1 uur. door het g.-iueeiiteb.-si.: 
bet bouwen van 2 scholen en 2 ouder w'ijz.-is wou ingen. 

Ilee.o.d.ie te l i / ^ nren. door huig. en weth.: lu. het 
opbreken van een gedeelte pninweg. hel met Waalklin-
kers hestniteu van dat gedeelte weg eu het leggen vau 
45 M. riool mct-lg Lselderioolpiitten: 2o. bet oj men 
en weder leggen i .i n gede.-lte dei bestaande bestra
ting in de Meestcrlollelaan. niet liet maken vun eenig 
metselwerk. Iul. bij den architect A. vau .Ier Steur Jr.. 
te Haarlem. Aanw. 2'J Aug., te 10 uren. 

tiimti-rdum. te li uren, tloor de Nieuw Rijtuigver-
eeniging, in De l i .**! . - Leeuw: het Imuwen van een stal-
gelioiiw v.mr 158 paarden, met koetshuizen en verdere 
bijkomende werken, <i| u Icrrein aau deu Overtoom cn 
Saks.idiing.-istraat. gein. Nieiivvei-Ainste). Iul. IIIJ dcu 
ingeiueur-arcbiti-ct A. I,. van (iendt. 

ItoiolerditK , I Nrpl. 
b f l M t r , te 1 nut', door burg. cn weth.: het bouw. u 

vail eene «.hooi niet iillderwij/elswolling te ll.llibell. ll. 
Inl. hij deu architect (•- II. Piililiekbuijzeu. Aanw. van 
10-12 uren. 

A Ik miiar, te 2 uren, door bel gemeentebest.: hel 
Sloopen der brug bij de uschschuur en het ileiii|teii der 
sloot aldaar; bet makeu van i e brug eu bet graven 
eener invaart in den kanaalweg nabij kiloinel.-i jiaal :is. 

Hai.rl.'oi . te 2'/t "feu. door het ministerie van water-
Staat, enz., aan bei gebouw van hel prov, best: het doen 
vuu ftroo- en belinbeplatitiugeii ui de llijksiluiiieu onder 
de geinivtite Scboorl. Kaniing / *»D00. 

MJmi'gi-ii, door deii burgemeester: bel uitdie|)en van 
if' hiv. abij .Ie vixuiualige llezelpiMirt, aldaar, tllcr-
besteding.) 

VrIJdMK. X Krpt. 
MlililcllinrK . te ]ll men. tloor bet tuini-tcrie van wa

terstaat en/., aan hel gebouw van hel prov, bestuur: 
h.-l uittrekken van één- cn bet plaat-en van 2dukdalven 
op de binnenreede van Brouwerahaven. Aanw. 27 eu 2D 
Aug. Itaming / H l 5. 

Irnliein . te 11 uren, door den architect A. It. Kn-eiu, 
in Café Suis-,.; bel a veen-u van |iem-c| 5U iu de Wal-
slraat te Arnheui en bel bouwen vau een winkelhuis inel 
bovenwoningen. Aanw. 11(1 Aug.. te 10 ureu. 

Ju l f i iM*. t.- 11 uren. door ('. J. ('ockuijt en Co.: het 
IHUIWCII vau 4 woningen aau de Oliebunrt. 

I.runinzeil ti- 12 uivn, door bet prov. best.: bet ver
vangen van: m. deu buiiten door een ij/eren bovenbouw 
van de draaibrug over het N.miil-Willeuiskananl in den 
weg langs het verbinditigskaiiaal hij (iroiuiigeii; b. de 
bi uit <-n draaihrug over het verbimliiiirskaiiaal. voor de 
Meeiilo.iiuvisk.i.le. buiten de voormalige Aponrt (e (ho-
iiingen. door een ijzeren boven- en geuietsi-Mcii onderbouw. 

Kli»*II , (•- 12 ureu, door bet bestuur vau den [mlder 
Het llinnt-tilaiid von Ithimn. iu hel raadhuis; l„. het le-
ieri-ii . ' i i -ti'llen van een bori/ontaalwerkeiid -t.Himwerk-

aanliimreu: Ka lu-t maken van bet gebouw lot plaatsing 
van bet genoemde; verder schoolsteen, st.-enknlenberg-
plaats enz. Inl. bij den aivhitect J. Paul, te Zevenhuizen. 

'n-Hage, te 1 uur, door het iniuisterie van waterst 
euz.; bet verbouwen en bet driejarig onderhoud van h.-l 
post- en lelegraartiaul.HH te I iiwanleii. Itaming / 17.080: 
2o. bet opruimen van de huiten-dieiist-gesleldc telegraaflijn 
li.-~.hen Ahotd-H. ei. Zwolle, Itaming /IS46. 

I,." im in ilcn , te 1 uur. dimr bet prov. best.: hot on-
der-prolit-l-biviigeti en bek lei-den met slalaanle van ileti 
provincialen Lindedrjjb over L70 M. lengt.-. Aanw. 2» Aug. 

Amaleranm, te S uren, in De Homle Leeuw: bet Imu
wen van een stalgebouw met 6 bovenwoningen aan de 
Itroirte-Wilteiibiu gerstraat. vimr IL E. van Gelder en Co., 
aldaar. Iul. bij den ingenieur-architect A. L. van (iendt. 
tc Amstenlam. 

I.iiren fOelderl.), le .1 uren, donr bet gemeentebest., 
hij D. .1. Fggiuk : liet verbouwen vau de Larcnsche- eu 
van de Ver woldei ische scluml. 

/ j | l cn l . . t , S NfNt. 
Sljiiifgrn. te l i l ur (eu kantore der Spaarbank: bet 

houwen van .1 dobbel.- arbei.h-i-swouiiig.-ii Ic klasse eu A 
idem 2e klasse. Iul. hg deu architect licit llimiwci'. al
daar. Aanw. te 8 uren, 

V|>i-Minirii. li- 12 uren, d.mr den architect W. C. 
Metzelaar. in De Moriaan; bet Imuw.-ii van eene villa in 
h.-t (hanjepark te Apcld.mrn. 

V1.ikki.ii;,., te 12 uren, teu gein itebuize van Oost-
stcllingw.'tf: bet aflireken en wederopbouwen vau de hrug-
wiicbterswoning te Haiilerwijk (beneden), lub bij den 
geuieeutearchitect II. Vrijburg, aldaar, tHerbesteding.) 

Utrecht , te l uur. dnor burg. en weth.: lo. het Imn-
wen van ei-li schoolgebouw niet onderwijzers woning en 
gymniistieklokual aan lu-t Absteder Zandpad; 2o. bet aan
leggen vim rioii-ering. bestrating en trottoirs iu geprojéc-
teerde stralen op verscllill Ie phialsen: -'lo. bet veniieii-
wen eu bciMelleti van kaaimuren en schoeiiiigen en bet 
aanbrengen van kn-ij..ilcu bij bruggen, enz. Aauw, 2\t 
Aug.. te lo'/t oren, 

Arnhem, door A. Hollender: lu-t verboqwen vau eeu 
woonhuis iu de KeteMr.iat. Aanw, :I0 Aug.. te 6 uren. 

l lnKie l t , d<mr burg. en weth.: het maken van: a. «>ne 
draaibrug met aanvaar- of rei inning werk over de gracht; 
b. eene draaibrug met idem over dc binnengracht; c. eene 
draaibrug over de buitengracht. Iul. bij deu gemeente-
architect P. Sikkeinu, 

H o a II >t 1 ic a Repe. 
O U r k t t r n , te 11 uren, door bel gemeentebi'st. van 

Itingeradeel: bet vetlagen eu rejiureeren der vaste brug. 
genaamd het llooghniit. Aanw. 30 Aug., te 11 uivn. 

Menaiaum, te It uren, ten gemeentehui/C van M.-iial-
dumadeel; bet aanleggen vau eene aanlebaan. met bet 
bevloeivu eu iH-grinteii daarvan, van Hat/inn lot Rewerd, 
ter lengte vau p. tn 22ó7 M. Aanw. te 8 uren. 

Il l lfdii jf . • Mcpl. 
- H i t t e te 1 uur. tloor bel ministerie vau justitie: 

hel bouweu van eeue cellulaire gevangenis bij Groningen 
(gemeente Haren). Aanw. :to Aug., te H aren. Rammg 
/Br>7,ooo. 

I.ecuwiir.lcn . tc 1 nut, diHir bet ministerie van wa
terstaat enz,, aim het geitouw van bet prov. best.: bet 
wegruimen van een in de Zuiderzee gezonken tjnlkschip 
tusschen Staveren eu Harlingen. Aauw. Ill Aug. eu 2 
September. 

'•-Hage, te 2'/, nren. d.mr het iniuisterie van justitie: 
bet oprichten van een gelmuw v.mr bet kantongerecht le 
Kampen. Aauw. Uit Aug.. te 3 uren. Itaming ƒ 18,012. 

WnriiMi.ijj , 3 sepl. 
' •-Hage, Ie 11 uren. door bet ministerie van water

staat enz.: het verrichten van eenige bei-stellingen in het 
gehnuw op den Korle-Vijverberg, te 's-llage, ten dienste 
vau de urn inibs-emenlsrec lit bank. Aauw. 3 Sept., te t> 
ureu. Raming ra te l . 

\ . I/en te 11 ureu. door het U-stuur van den Zuid-
Wijkennivi[mlder, iu lu-t II-del-Ap|nddimn:: het maken van 
eene zamlkisting ui de titigkade van- en hetsd luilaken 
vau eenige tochten in den Zuid-Wijkciuici-rpolitcr. Inl. 
i• 11 den opzichter ,1. .1. Mulder, te Vefzi-n. Aanw. 6 S-pt.. 
te 10 uren. 

'a-Hage, te 12 uren. door bet iiiinisterie van watetst. 
eu/.. ten dienste tier Sta at ssixmr wegen : bet leveren, ke
pen eu carbouiseeren van eikenhout voor 10(1 wissels met 
200 dwarsliggeiN, in 2 perc. Itaming : perc. 1 ƒ:10.000. 
|«-.c. 2 ƒ 200(1 

Balk. te 12 uivn. door burg. en weth. van (ïaaster-
land: ln. ongeveer 2.10 M 1 kbnkerbestr.iting in hel dorp 
llnlk; 2o. ongeveer ;>40 M 1 nleui in llakhuizen, en Imvrn-
dien 210 str. M„ ter breedte van 2 M-. bcpuiniiig en he-
griiiting van een pad aldaar. 

Leeuwarden, te 12',', uren. ten gemeentehuize: bet 
doen van verfwerken aan de beiu-szial, de vestibule enz. 

i i e r . i»« . •* aa**. 
Haarlem, te 2'/, ureu. d.mr bet iniuisterie van wa

terstaat enz., aan net gebouw van het prov. hestuur: 
bet herstellen van buitengewone winter- en slonr.sch.nl.-
aan den verlengden dam der haven van Terschelling. 
Aanw. 3 Sept. Raming ƒ5210. 

Vrijil-iC a> Nept. 
M-Baaeh. te in 1 . ureu. door bet ministerie van wa

tei'staat enz., aan het gebouw van bet pTOV, best.: bet 
maken van een nieuwen peilimt en het daarop plaatsen 
van een gebouwtje met toestel voor een zelfregistreeivuile 
|miischaalte Moerdijk. Aauw. 3 Sept Raining ƒ31:10. 

Arnhem, te 12 un-n, door bel iiunisterie van biuiu-ul. 
zaken, aan het gelmuw vau het (tniv. bestuur: het hou
wen vau een internaat op hel terrein genaamd «Duiven-
daal", ten behoeve van de Uiikslandbouwscbool te Wage
ningen. Aanw. 2 Sept.. te I uur. Kaming ƒ46.000. 

Zaterdag, Iti Sept. 
Deventer, te 10 uren, dtmr burg. eu weth.: de bouw 

van eene school vimr 4U0 kinderen eu 80 kwekelingen der 
normaalschool. Itaming / 88,060. 

Ilrventer, te 1 uur. door deu notaris (inalthérie van 
Weezei, in bet ('afe-( Vilt ral: bet bouwen eener villa op 
blok IX der voormalige vestingwerken te Deventer. Inl. 
bij den ingenieur-architect W. C. Metzelaar. aldaar. 

Maandag, tl Nept. 
Amxlerdam. te 1 uur, door bet minist. van koloniën, 

in het UMIHHIW iltn Msalsrhappij Tot Nut van 'tAlamneenj 
de levering van ver»-billende lieiiondigdheilen, iu 38 psrci 

Waenndag . 1 4 Nept. 
'•-Hage, te 12 uren. door bel iniuisterie van waterst. 

enz., ten dienste tier Staatss|«orwegen: lu-t verhoogen 
en verleggen van eeu gedeelte van tien zuitler Ihjndiik, 
in de nabijheid van de sjmorweghriig over den [fijn naoij 
Arnhem, lui. bij deu hoofdingenieur te Arnhem. Aanw. 
0 en 7 N-pt., te 11 uren. lia ï / '7000. 

Maandag. I » Nept. 
'M-Hagr, te 11', uren. i|.»ir bet ministerie vun wa

terstaai enz., aan hel gebouw van bet prov, bestuur: bet 
driejarig onderhoud van: lo. de dijk- < -verwerken hij 
llelievoetshiis. Raming /'5i>00 |«-r jaar: J>o. d.-n Zwarte-
waals.-be.lijk en bel Uriels. he-Spuiwater. in 2 ]>eiv. Ita
ming respect, ƒ1456 en ƒ6*5 per jaar; So. de dijk- en 
oever werk en van de voormalige liijks-ipiarutitaim-plaals 
op bet eiland Tien-Gemeten. Raming ƒ2610 |ier jaar, 
Aanw. van alle werken 14 Sept. 

Amsterdam le I uur, d.Hir dell tuinarchitect I uaid 
A. Springer, in Café Flora: bel aanleggen vau een tuin 
vimr het museum »IIet Unieker Huis", ,\instelvcciische-
weg, gem. Nieuwer-AmsteL Aauw. 5 Sept te 2 uren. 

Warnadag, -*» Nept. 
'•-Hage, Ie 12 uren, door h.-t ministerie v n waterst. 

enz.: bet maken van werken lol beveiliging, bewaking en 
afdeeling en van eenige andere werken op het centraal 
jM-rsouenslatioii iu het n|H-tihavcnfront, het goeileren-
stalion in de Stadsriet landen cn de zijlijn uaar lu-t En tre
int te Amsterdam. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur le 
Amsterdam. Auuw. 20 eu 21 Sept, te 11 uren. Itaming 

ƒ 21,400. 
Ulnndag. 4 « e t . 

Anmterdam. le I uur. door hel ministerie van koloniën, 
in bet gebouw Tol Nul vau 't Algemeen: de levering van 
Van-Convers grenen rondhouten en sparren, l.-u dienste 
van de zeemacht in Nederl.-hu lie en op Java. aan te 
voeren in de eerste helft vau 1HK2. 

Atloop van Aanbestedingen. 

Zwalle, 16 Aug.; lo. het afbreken van 2 buizen staande 
op de perceelen sectie F, no. ooy cu 610 te Zwolle, op 
lu-t Eiland; eo, bet op genoemde perceelen bouwen vau 
2 woningen met winkel eu werkplaats, onder U-heer van 
den architect S. J. IL Tntoster lülz. ; ingek. 4 bilj.. als; 
Klik en Van Slraaten. le Zwolle, ƒ 4 0 8 0 
L. Meijer, i. idem » 4"U3 
Kosmalen en llartog, » idem » 4785 
W. Gerrita, • idem > 4fii8 

» Kü-. l . , 10 Aug.: het beistellen vau huitengew 
storm- en wiiiterscba.lo aan de kanaaldijken der Zuid-
Willetiisvaart van « I I . M 1 I Ml de I g.nscbebiiig: minste 
inschr. was ti. .1. Gumt, te St.-Anna bij Nijmegen, voor 
ƒ 3545. 

2o. idem idem aan den Hijks-giimten weg le kl. uo. 8. 
van 's-Hoscli uaar Grave, onder de gemeenten Velp en 
Grave; minste inschr. was dezelfde, v.mr ƒ3406. 

3ti. idem idem aan den Rijks-gtimteu weg He kl. uo. 4, 
van 's-lloscb naar de Maas, iu de richting van l'treeht; 
minste inschr. was J. van Litb, te Kmpcl. v.mr f2388, 

'i-Hage, HI Aug: lo. lu-t hei-stellen eu verbeteren vau 
Hukst.-legr.iallijiI.-II in de afdeeling Rotterdam: minste in
schrijver was S. II. Tasscineijer Jr., te Rotterdam, voor 
ƒ 1730. 

2o. idem idem in de afdeeling Arnhem, in 2 |ierceeleu; 
minste inschrijvers waren: le |ierc. Tb. Th Mist, te A reen, 
v.mr ƒ032; 2e perc. [,. Ezermaii, le Zutfen, vont• ƒU70. 

.'lo. idem idem in de afdeeling Venloo; minste ins,'br. 
was dezelfde, v.mr /'1230. 

Anmlerdam. 2U Aug.: hel Imuwen vut u woonhuis 
uan de Weteringschans, onder U-heer van de architecten 
Van Ibuieiidiil en Co.; iugek. 2 bilj., als: 

II. G. Dorlas, f 23.587 
G. U. Straatsburg, *» 21,785 

Lelden. 20 Aug.: bet verhangen van het stokerijgehnuw 
der gasfabriek met aanlielioorcnde werken; ingekomen 0 
bilj., als: 

.1. J. Hasselbach, ƒ 13,380 
D. A. Schtvtlen en Co., •> 13.290 
August Kliilllie, te |I..I hrein-l. I 12,074 
J . J . Plainer, * 12,050 
J. Boom, I O.075 
W. A. vun Litb, i 11,657 
\V. F. Kaasvelt ft 11. U . Oerritseu, I 10,450 

Gebr. Neutebnnm. ƒ 9,4!I8 
J. N. V. d. Heijden, I 8.9U5 
gegund. 

Ve lp , 20 Aug.: bet vergrooten en verhouwen vau een 
heerenhuis aan den Kijksstiaalweg altlaar, onder beheer 
van deu aiihitecl M. K. Smit, te [lieren; ingekomeu 5 
bilj.. als: 
W. A. Oilijm. te Velp. ƒ 0875 
J. Lest rade, » Dieren, » D220 
,1. .Ie Witt, • idem l 9196 
E. J. N . Steentjes, • Velp. • 9100 
A. Abbenbuis, •> idem > 8010 
gegund. 

Hampen, 22 Aug.: lu-t leggen van 1700 M 1 veldkei.-n 
j lliliir de mest plaats iu llruniie|M-, en het leveren en leggen 
I van 975 M ' kliiikerhestratiiig langs de IJselkade; ingek. 
I 6 hilj., als: 

.1. II. Adtilf.-ii. te Kampen, ƒ 3174 
I T. W. Route, •> Amerslbort, i 2985 

1{. Pap, i Bnmnepe, i 2083 
W. van Werven, i idem «2814 
D. Zwuuc|Mil, i. K.iini<•-!i. n 23'J3 
0. Sul, » i.l.-m • 2283 
gegund. 

Uranltigen. 22 Aug.: h.-l Imuwen eeuer Ui ven won in-
in de Poststnial. onder In-heer van den architect N . W. 
lat: iugek. 17 bÜL als: 

L. Dnssel, ƒ3840 
(i. Hinrichs, i 8600 
D. Dalmolen, 3447 
It. van der Leij, » 3870 
K. van der luiau, • 32.'lfi 
II. (i. de Vries 3232 
L. Heintjes, i 3215 
0. Dooms, 
J. (1. Fèkkes, 
D. S. Hidden*, 
J. Spin, 
J. Ihelings. 
,1. Vei-steeg, 
l„ lll|ksti.i en I. 
F. Peters, 
\ . Stei-ndum, 

II. Jansen, 
T. IJ. Jelsma, 

Amalerdam, 22 Aug.: 

- 3150 
i 3125 
l 3010 
• 2998 
i 2979 
• 29011 
• 8938 
• 8990 

2914 
i 8887 
ii 2788 

minste itisehr. voor oiitlerschei-
1 deu leveranties aau h.-l ilejüil teinent van Koloniën waren 

o. U. VOOTl 
' diven' koperen pijpen, Van den Berg en Co*, te Amster-
i dam. ƒ5475; 

idein ijzi'ren idem, Van deu Honert en Punt, idem, 
I ƒ 1920.09; 
, 4(1,000 KG. Eng, gietijzer, EL S. Stokvis en Zn., te Rot-
1 terdam, ƒ2105; 
I 70,000 KG. id II. .1. Nijkerk. te Amsterdam, ƒ 2310; 

bang- en sluitwerk, (i. II. .1. v. d. Meiden, idem, f1493; 
idem D. S. M. Kalker, idem. f "07-70; 
idem II.J.KIijn de Jongh, idem, ƒ1600; 

koperen houtschntcven, Van deu lierg en Co., idem, 
f 80O.324; 

spijkers en nagels. C. Willems/, idem. ƒ 4453.50; 
dtv.-i-s k.i|--r, D. S. M. Kalker, ƒ 5841: 

idem Van den lierg en Co.. f 4668.60; 
idem E. Jupsi.-ii. te Amsterdam, ƒ 16T6L40: 
idem Gebr. Abrahams, te '«-Ilage, ƒ8995.68; 
idem Dezelfden, ƒ 8995.38 ; 
idem K. .Iti|>sien ƒ:1845. 

Breda . 22 Aug.: liet bouwen vau een heerenhuis v.mr 
T- Ituschkens, te llreda. iiinler U-heer van d.-n architect 
,1. A Domes: aangenomen door A. Iliehus, te llreda. voor 
J 8200. 

Zuullc. 23 Aug.; bet verbouwen van de It roeren ka
rn I bilj., zerne: ingeknuieu 

an deu Uniek. te Zullen, 
W. J. Ilesseiing, * Meppel 
JL Willighagen, l Zwolle, 
I). Ilriiiiis, » idem 
L. KiiHik, » idem 
(i. Schutte, > idem 
II. 11. Trooster, » idem 
K. A. vun den lierg, » idem 
Vo.nliH.pig. bij bet lol, gegund aan K 

SUmegen. 23 Aug.: het I 
korenbeurs; ingek. 9 bilj.. sJs: 
P. Boek E.Az., 
H. K. de liaan, 
e. Ver burgh, 
.1. Verknijlen Jr., 
(i. I.idling, i And i , 
II. H.-udriks, i Ndfflfgei 
W. Kiiinmaii, • idem 
II. M. Hendriks. * idem 
J. Tli Kerkboll, • idem 
gegund. 

Knambriiggr. 23 Aug 

. A. vj 
van 

te Alhlassenlaiii, 
Scheveniugen, 
Nijmegen, 

/ 34.400 
i 32,640 
. :i'.i>uu 

ti 31,700 
I 8U90 
i 29,880 
i 29.700 
i 29.700 

i d.-u Berg. 
en tijdelijke 

/ 84,460 
• 19,750 

19.3511 
i 18.977 
n 18.8'0 
» 18,866 
• 17.700 
« 17.599 
» 16.761 

dn 
derwijzei-swoning en 
J. I'.'van Hillen; iu; 
J. van Vliet. 
G, Beroer, 
W. J. M.-ijlink, 
S. van S.M-st, 
J. Verhagen. 
A. Kroot 
J. Welsiuk. 
I. . IL Hendrikse, 
('. Rentlnck, 
J. van OeUtenl k. 
II. Wassinl, 

Ki | .en 23 Aug.: 
met toeheh-mieti aa 
onder beheer van i 
6 biljetten, als: 
.1. Kamphuis. 
K. Eesl.uis 
J. Kuipen, 
E. t .it i v, l.l. 
(I. (ihwithengel, 
l l . IL Koers, 
gegund. 

l « . ' i i 23 Aug.: 
draaibruggen U- Te 

bet Imuwen Villi eene scli.ml, 
en heistellingen uan de i>n-

ler U'heec van den Uniwkundige 
k. 11 hil j . als: 

te Woerden, 
* llltvcbt, 
1 Tull-en-'l-Waal. 
I Mijdrecht, 
-i Haai leiiiiiieriueec. 
i Lbi n ad Vecht 
.i Iktamhrugge, 

iilei 
< I nen a/d Vecht, 

A U-oude, 
idem 

f 13.266 
n 13.699 
* 13,639 
• 12.900 
i 12.728 
i 12.525 
* 12.500 

12.469 
-i 11,719 
» 10.547 
* 111.544 

fabriek van 

KHiwkundige 1 

te almeloo 
* idem 
" HVse... 
i VVwrdet 

Borne, 
• Wi.-rd.-i 

ene stooiuwet.-rij 
. S. Tusveld 11/.. 
. Kappert; ingek. 

f 7530 

. B878 

. (608 
> 5339 

iet maken en leggen van 2 hoiitei 
-A|H-b-i kanaal, over bet kanaal n.ia 

I .ini|i.l-, lliim 
Heininga. 
L .1. Prul I, 
Ü. W. Stuivinga. 
W. Timmerman. 
L . Vos 
voorloopig gegund 

Hampen. 
de gemeente 
6 bilj., als: 
W. j . van dl 
D. ZwanepoL 
D. Sul, 
II. vau Werv 
It. Pap, 
W. van di 
gegund. 

ing.-k. 5 bilj.. als: 
Stadska il. 

I Wildcrvauk. 
» Tcr-A|H-leikana. 
I itlem 
« Stadskanaal. 

f 2698 
i 8680 

25 S9 
I 25 t7 
• 2447 

-en grintweg door 23 Aug.: bet leggen I 
Wilsuui. ter lengte vau 915 M.: ingekomeu 

f n.i. te Voorst, 
i Kaui|N>u. 

Cell. . Grafhoi-st, 

ƒ 2777 
i 2147 
i NBS 
l 2022 
I 1991 
I 1877 

. . 23 Aug : liet stichten vau een aivluelgelioiiw 
aldaar; Umgido inschr. waren Gebr. M.-uwese, te 's-Uosch, 
voor /*"2,49.1: minste inschr. II. du Se.', te Tilburg, voor 

ƒ 56,807. 
'a-llage, 24 Aug.: lu. het verzwai vun den hiunen-

Ih'i-ui van een gedeelte van den linker haii.lijk der 
Nieiiwe-Merwede enz.; ingek. 2 bilj., als; 
A. G. Huvskes, te Hedel, f31,849 
T. Smits Az.. i Wijk, I 26.6IK) 

2n. het opruiiiien van gronden uit den nieuwen Maas
mond aan tien noek-vaii-Hollaiitl j eeuige inschr. waren 
A. Volker. te Sliedrecht en I'. A. Hos, te Gorinchem, vuor 
/ 2,320,0tHI. 

'a-Hage, 24 Aug.: In. het rioleeren en berU'sti-ateii van 
de Prinses-Mariestraat en bet Imuwen vau een walmuiir 
aau hei einde dier stnmt ; minste iu-s'hr. vvaivn W. F. 
Haasveldt en It. G. Gerritsen, te 's-Hage, voor ƒ 54211. 

2o. bet uaiileggen van riolen in de Lek-. Usel- en Ata-
stelstralen; uiinste inschr. was H, Jongen burger, te Wad-
dinksveeii. voor ƒ 5400. 

CalIJnaplaat. 23 Aug.: het makeu van een zeeilijk en 
het liuwi-rken vuu 2 nollen aan de westelijke kuip vau den 
Oud-NiHiiilhevelaudspoliler; hoogste inschr. was (i. Ikdii-c, 

te Scherpenisse. vuur /*41.600: minste ins.-lir. C de Wilde 
Az.. te Kiitteiidijke, v.mr ƒ81,845. 

Haarlem, 25 Aug.: bet Inrichten der Rijksgebouwen 
te Mcdcuihlik tot lft)kskrankzinnigetigeslicbt; minste in
schrijver was A. Vos Jz., Ie Helder, v-ir ƒ 83.300. 

Haarlem, 25 Aug.: In-t maken van eene kweekkast en 
bergplaats, houten lessenaar met ramen, iu deu tuin van 
den plantsoenwachter; ingek, 6 hilj. als: 
II. van Niel. te Haarlem, : 56110 
J. van Soi-vellen ft .1. Giebels, i Idem • 4625 
C Grootegoed ft J. Hoogland, i Alkmaar. - 46(H) 
P. V. Griauiings, i Haarlem, 4462 
L. UI i I. idem * 4400 
J. S. van Veltbiiijsen, i » 4170 
gunning over 8 .lagen. 

Arnhem. 25 Aug.: het leggen van trottoirs in de Lang
straat en Kliuviidal; iugek. II bilj. |waarvan 1 van on
waarde), als: 

L. Hasselbach. / 18,998 
11. Holder. .. 16.976 
M. Janssen, • 16,320 
(i, II. A. Llhers. ,» 15,971 
D. W. Magendans, . 15,970 
Joh. de Haan. * 15,922 
M. P. Vale. 15,900 
A. W. Leitsink .\- l i . H. v. d. Heijden. . 15.880 
W. A R. Kok, • 16,660 
J. II. van de Ven, » 15,665 
gegund. 

Ilrrrht. 26 Aug.: bet gedeeltelijk afbreken van h l 
nog bestaande gedeelte en het wederophouwen van de 
wachterswouing l»j waclitpiwl 49 van deu spoorweg 
rtreeht- liokstol; iugekouien 4 bilj., als: 
Ph. V, d. Heijden. te Itokstel, ƒ 1298.20 
I*. IJl.min, . idem i 1290. 
A. Willaert, id i 1240. 
G. A. Hooding, » Itreibt. » 1240. 

Boekaankondiging. 

Verzameling van bekroonde 

ontwerjten. Ontworjien eu get 

kend door de leden van de Ver

eeniging »Architecture et A m i -

ci t ia" te Amstenlam. Uitgave 

van Joh. C . StemlerGz. aldaar, 

Meermalen booil zich in dit weekblad de gelegen
heid aan, de Vereeniging lArchitectura el A m i d t i a " 
te bespreken en erop te wijzen , wat door haar op 
bouwkundig gebied gedaan wonlt Wij brengen iu 
berinnei ing, dal deze Vereeniging in het voorgaande 
jaar haar zilveren feest gevierd heeft en dat zij zich 
vooral teu doel stelt, hel ge/ellig verkeer onder de 
jeugdige bouwkundigen te bevorderen en die samen
komsten tot onderlinge ontwikkeling dienstbaar tc 
maken. Onder de middelen , die zij daartoe aan
wendt, nemen de prijsvragen eene helangrijke plaats 
in : kleine gebouwen, monumenten , meubelen , details, 
enz. zijn in den regel de oiiderwerjien van den 
wedstrijd en de antwoorden worden als schetsen iu 
potlood, inkt of kleur ingezonden, om den leden 
gelegenheid te geven ze in hun eigen tijd te ver
vaardigen. 

Op deze wijze kwam de Vereeniging iu het bezit 
van eene verzameling bekroonde out wei pen , eu het 
is deze collectie, die door de uitgave van den heer 
Joh. C. Stemler te Amsterdam iu ruimen kring ver
spreid wonlt met het tweeledig doel , om de leden 
van B Architect ura et Amic i l i a " tot n ui led inging op 
te w.-kken eu de vakgenooten, vooral in andere 
steilen , met het streven der Vereeniging iu keunis 
te steiicu. Aan het voornemen om de ontwerpen door 
photo-lithographie op getint karton uit le geven, is 
reeds Itegiu van uitvoering gegeven en twee afle
veringen, elk bevattende zes platen in omslag, l ig
gen voor ons. Die uitgave wordt dooi- een zestal 
leden der Vereeniging geleid en wij moeten hun een 
woord van lof brengen voor de verdienstelijke wij/e, 
waarop zij zich vau hun taak kwijten. Doordien tie 
platen in de phoio-liihographische inrichting van den 
heer A . Kroon te Amsterdam, naar bet procédé van 
Mr. E. J. Asser, op hoogst verdienstelijke wijze ver
vaardigd / i j n , I ft men hut groote voordeel, dat 

het werk van den ontwei"(*:i' geheel wordt terugge
geven, wat hij gravure of lithographic nimmer het 
geval is. De twee verschenen afleveringen geven 
eeue groote verscheidenheid van ontwerpen, waar
door voorzeker dc lust bij velen zal worden aange
wakkerd met de/e uitgave kennis te maken. De 
prijs is daarvoor geen struikelblok, daar men zich 
slechts voor ééne serie vau (i afleveringen, elk be
vattende zes platen in omslag, behoeft te verbinden 
en hiermede eene uitgave van f 12 gemoeid gaat, 
voorzeker niet te groot, als men daarvoor in het 
liezit komt vim 'M'. keurig uilgevueide platen. Hoe
wel het getal inteekenaan reeds zoo groot i s , dat 
de uitgave doorgaal , hopen wij, .lat de Imlungeloo/e 
diensten, die de leden van Architect ma et Amicil ia 
aan de bcoefcnnai's der Itouwkuust U-wijzen, dooi
de laatsten op waarde gesteld zullen word.-n en velen 
alsnog mogeti besluiten met de hierboven vermelde 
uitgave nadere kennis te maken. Wij wenschen vau 
harte, door deze kleine aanbeveling daartoe mede le 
werken, 

Hij het zien der verscheidenheid van de ontwer
pen, die nu reeds uitgekomen zijn, kwam als van
zelfde vraag voor den geest , of het niet in het wer
kelijk belang van de Maatschappij tot Bevordering 
der Houwkunst zou ziju , om zich de medewerking 
van Aivhiteclura et Amicilia voor bare Houwkundige 
Bijdragen te verzekeren. De collectie dier Vereeni
ging telt tal van bekroonde ontwerpen, die met eere 
eene plaats iu de Bijdragen zouden innemen, terwijl 
dc moeite, die de leden zich met deze uitgave ge
ven, ten bewijze strekt, dat zij niet zouden opzien 
ii.i'l en talent ten offer te brengen, als dit in het 
belang vim de Kunst gevraagd wenl. Afgescheiden 
van dezen wensch , is het een verblijdend verschijnsel, 
dat RAivhiteclura et Amic i l i a" de uitgave vau de 
bekroonde ontwerpen op hel getouw gezet heeft en 
tip zoo flinke wijze begonnen is. Wij wenschen d.-n 
Vereeniging moed en lust toe op dien weg voort te 
gaan. 

Varia. 
Toepassing van electriciteit. Men heeft 

vóór eenigen ttyd. veel gesproken over een uitvinding 
die inslaat stelt «de electrische kracht le U-watcn 
als iu een magazijn. Een doos, die aldus opeenge-

f hoopte electriciteit bevatte, werd uit Parijs naar LoO-
I den gezonden, en tie proefnemingen gaven na die 
j reis de meest bevredigende uitkomsten. 
, De electrische kracht is onlangs op het richelspoor 

van Roiibuix naar Tourcoing, zijnde een afstand 
I van ongeveer vijf kilometer, nis middel lot v.wrt-
) stuwing toegepast. In hel rijtuig werd, onder de 
( banken, een voorraad electriciteit medegenomen, 
j waarmede men vier tot zes uren rijden kan , naar 

gelang van de lengtedoorsnede der baan, 

Men Itezige electriciteil of snamgejwrsty lucht, 
onieischillig welke van beide krachten ; de hoofdzaak 
is de afschaffing vau de paarden. Er zal zeker een 
vermindering iu de kosten zi jn, en bij gelijke uit
gaaf zou het nog MNiiileelig we/en de diereu te ver-
vangen dtmr een werktuiglijke drijfkracht ; de regel
matigheid van den dienst, de snelheid van stilstaan, 
de vermindering van ongelukken zullen de gevolgen 
dezer hervorming zijn. 

In Duitschland zul een nieuwe electrische spoor
baan wonlen aangelegd. Men wil de paarden ver
vangen door electrische locQfOOtleven vóórhel trekken 
van de kolenwagens op den weg mei smal spoor van 
de mijn Concordia naar Scliiuiillschacht, in Roven-
Silezië. 

Terwijl op de tot heden aangelegde electrische 
lijnen het overbrengen van den striem plaats heeft 
op ile spoorstaven, zal op tie nieuwe baan de stroom 
naar de machine wonlen gebracht d.mr stalen kabels, 
die bevestigd zijn aan palen, op dc manier der 
gewone telegraaflijnen. 

Over deze kabels zullen kleine nanrakingswrijvers 
loopen, die door duiden verhouden zullen zijn met 
de loconioiief. Als grootste snelheid rekent men op 
twaalf kilometer in bet uur. (f) 

Vervolg der Berielilni en Meilrdeelinueii. 

B I N N E N L A N D . 
's G r a v e n h a g e . Door den (Icstverneur-Oeoeraal 

van Nederlandsch Oost-lndie ziju de volgende he-
schikkingeii genomen bij den Waterstaat enz.: 

benoemd: tof ingenieur 2e klasse, de ingenieur 
3e klasse .1. p. Hengeveld; tot ingenieur ;ie klasse 
.1. K . E. I'iieliart. laatst die betrekking bekleed 
hebbende; 

overgeplaatst: van (ndramajoe naar Palembang . 
de ingenieur 3e klasse A . J . Cromnielin; van Ban
dung uaar Tu«sik-Maluij:t, de ingenieur ile klasse 
J W . o . II. Bueninck. 

— I n de Staatseauranl No, 2(10 zijn opgeno
men de goedgekeurde statuten der iiaaiiiloo/e vetioot-
scbap toi exploitatie van bet «Nederlandsch Panop
ticum" te Amstenlam. Het doel is de oprichting 
en exploitatie van i v n gebouw, U'steind tol het 
bijeen brengen en tentoonstellen eener verzameling 
van Imelden, groepen, lafeiveleii en andere voorwer
pen van wetenschap, kunst en smaak, waarvan de 
hiertoe niet benoodigde lokalen ook tot restaurant 
en koffiehuis kunnen ingericht worden. 11 • -1 kapitaal 
der vennootschap wordt bepaald op 1 millioeu gul
den, iu 11)00 aandeelen ü ƒ 1000. Door de heeren 
L . A . en .1. D. Roetemeijer wordt in de venootschap 
deelgenomen door inbreng van de hun behoorende 
onroerende goederen iu de Amstelstraat. Tot be
stuurders zijn aangesteld de heeren: Mr . A . da 
Costa, Jhr. Jacob Hartsen, T. Sanders, I I . ,|. |'. 
de Waal en M. Wolff. Tot letten der commissie 
vau toezicht zijn U'iioemd de heeren: A . II. Roisse-
vain, II. .1. de Marez Ovens en C. J . W . Ramaiin. 

Amsterdam. Dinsdag | . | . weid in Eensgezind
heid eene buitengewone algemeene vergadering ge
houden van divlliehU'i-s in de Maatschappij tot droog
making van het zuidelijk deel der l.eguiivrplasseu. 

Vertegenwoordigd was een kapitaal van/' 500,000, 
l-echt gevende op 90 slemuien. De vergadering was 
belegd ter Wiioeining van een directeur iu de vaca
ture, ontstaan door het overlijden van den heer A . 
Wiegel C z . , aau wiens nagedachtenis de pn-sidee-
rende bestuurder Van Hattem een woord van hulde 
luncht mei het oog op de diensten, door den over
ledene atn tie Maat chappij U-wezen. 

Besloten werd vervolgens het aantal diiivtetuen 
der Maatschappij op drie vaal te stellen, waarvan 
een als ingenieur der Maatschappij /a l optreden eu 
in dien zin de statuten te wijzigen. 

Voor de vacature in de directie, ontstaan door 
het overlijden van den heer Wiegel, werd benoemd 
lot mededirecteur de heer L . van Son van Gellicum, 
met 70 van de 1)0 stemmen, die de beslissing om
trent de aanvaarding de/er benoeming verklaarde in 
beraad te willen nemen. 

Na vvij/igiiig van de statuten zal worden overge
gaan tot benoeming van een directeur-ingenieur en 
event I van een commissaris, 

R o t t e r d a m . To l eeu waarnemend directeur der 
Academie van Reddendo Kunsten en Technische We
tenschappen is bei nul de heer N . C. Vogel, tevens 
leeraar alhier en directeur der Rotterdaiosche wa
terleiding. 

— Rij den Gemeenteraad is ingekomen oen voor
stel om concessie te verleeneu aau de Nederland
sche Itell-Telephoonmaatschappij, teAnuterdam, tot 
den aanleg en de exploitatie van electrische tele-
phoonveihindiugeii te Rotterdam , tonder oiidergroml-
sche verbindingen, terwijl de gemeente als eenig 
equivalent de kostelooss verbinding zou verkrijgen 
tusschen hef eeutraal-biueau en dertig door Burge
meester en Wethouders aangewezen plaatsen De 
abonnementsprijs zou ƒ 1 2 0 bedragen. 

M i d d e l b u r g . Naar wij vernemen zal het ver
keer op den stoomtramweg Middelburg—Vlissingen 
eerstilaags, wuüiselnjiilijk ». s. Maandag, geopend 
wonlen. Voorloopig zal men zich bepalen tot de 
exploitatie tusschen de heide steden; de feestelijke 
opening geschiedt eerst wanneer de tranis tol in de 
stad kunnen doorrijden, hetgeen nu nog uiel kan 
plaats hebben wegens de vet sterking tier Langcvielc-
bi'iig alhier. 

Leiden, lu de Donderdag 11. gehouden Gemeen
teraadszitting werden duur deu voorzitter een tweetal 
missives voorgelezen vatule heeren .1 J. vau Wensen 
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en J . C. van der Zweep, inhoudende dat zij hun 
ontslag namen als commissarissen der gasfabriek, 
daar zij meenden, dat zc blijkens de in den Hand 
gevoerde discussien over bet aanvulling*- en uitbrei
dingsfonds der stedelijke gasfabriek , in hunne betrek
king als commissarissen niet het volle vertrouwen 
van velen hunner mede-raadsleden genoten. 

Schiedam, lu de laatstgehouden Raadsverga
dering is van den beer ingenieur l lalbcrtsmu, belast 
met het berekenen der kosten enz. der te leggen 
drinkwaterleiding, ingekomen een m|i|>ort bet rellende 
het onderzoek van het Maaswater voor die water
leiding. 

Sneek. Met de werkzaamheden aau den stoom
tram vnn hier op Bolsward is een begin gemaakt, 
zoudat binnen weinige weken de verbinding tusschen 
beide gemeenten totsland zal zijn gekomen. 

Veenendaal. lu weerwil van de concessieaan
vraag voor een stoomtramweg van het op te richten 
station aan de lijn Amersfoort—Nijmegen naar deze 
gemeente, schijnt de directie van de Nede riant Ische 
lüjnspoor wegman tschappij nog ongenegen haar voor
nemen op te geven om een stoomtramweg van het 
station dier maatschappij naar dit dorp aan te 
leggen. 

Ede. De werkzaamheden aan deu (ramweg tus
schen Wageningen en hier zijn aangevangen. He 
Nederlandsche Rijns|ioorwegmaatschuppij zal dit lijntje 
exploiteeren en waarschijnlijk zal met primo Decem
ber de lijn geopend worden. 

Kralingen Op de voordracht voor gemeente-
bouwkundige, tevens belast met het toezicht over 
de gemeentcreiniging, zijn geplaatst do heeren: A . 
Leeflang te Dordrecht, D. Toepoel, adjunct-gemeente-
architect te Deventer; J . Kooievaar, bouwkundige 
te Rotterdam, en C. P . Epker, opzichter der ge
meentewerken te 's- Hertogenbosch. 

Correspondentie. 
Aan A. te D., Brief ontvangen. 

Advertentién. 

Openbare Aanbesteding. 
Ut- 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 

Deventer, zullen iu het Raadhuis, op Zaturdag 
den lOden September 1881. dea voormiddag^ 
te 10 uur , A A N B E S T E D E N 

Den bouw van eene SCHOOL voor 
400 kinderen en 80 kweekelingen 
der normaalschool. 

Raming / 32050. 
llestek eu teekeningen zullen ter Secretarie ver-

krijgbaar zijn, tegen betaling van / 1.50 pel exemplaar. 
Details liggen ter visie op het Raadhuis. 

lie Burgemeester en Wethouders ruornuenid, 
11. H . V A N M A R L E . 

lie Secretaris, a. i . 
W . J . UK V I I I E S . 

herenter, t ' J Augustus 1881. 

A A X B E S T E D I M i " 
H E T RE-STUL'R dei' S P A A R B A N K te NIJMEGEN 

zal den 3dcn September 1881, des morgens ten Dl 
ure, ten kantore tier Spaarbank in tie Ridderstraat 
te Nijmegen aanbesteden: 

Het Bouwen van 3 Dubbele Arbeiders
woningen le klasse en 3 Dubbele 
Arbeiderswoningen 2e klasse. 

liet Bestek en teekeningen liggen ter' inzage ten 
kantore van den Architect-Ingenieur B E R T BROU
W E R , Molenstraat V.i Nijmegen , en is ml SO.50 
verkrijgbaar in T H I E M E ' S B O E K H A N D E L , tiroole 
Markt te Nijmegen. Aanwijzing in loco zal ge
schieden den Men September u. s, des morgens ten 
8 ure. 

Aanbesteding. 
De Architect A . R. I 'REE.M zal namen.- zijnen 

piincip a l , den 2 September, des voormiddags ten 
11 uur , op tie bovenzaal van CAbÈ SUISSE in 
het openbaar aanbesteden: 

Het amoveeren van perceel 59 in de 
Walstraat te Arnhem en het bouwen 
van een Winkelhuis met bovenwo 
ningen. 

Bestek en teekeningen liggen van af heden ter 
inzage in het lokaal der aanbesteding. 

Aanwijzing iu loco 30 Augustus, des voonuiddags 
ten 11 uur. 

Inlicht ingen te verkrijgen hij den Architect. 

AANBESTEDTNG. 
Op Vrijdag i September 1881, 's middags te : i 

ure, /a l in het Kufliehuis , „ : liootu: L E E U W OJ, den 
Vijgendam le Atnxtcrdam worden aanbesteed: 

Het bouwen van een S T A L G E B O L W 
met 6 Bovenwoningen aan de Groote 
Wittenburgerstraat voor de Heeren 
H. E . V A N G E L D E R & 0". te Am
sterdam met de leverantie van alle 
materialen en arbeidsloonen. 

Het bestek is ad ƒ 0 . 4 0 verkrijgbaar ten Kantoor
boekhandel van S C H E L T E M A en HUI .KE.MA , 
Rokin te Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingenieur-Architect A . L . 
V A N O E N D T , le Amsterdam. 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l hu voni-hundfii, prijsopgaven cn 

schetste e keningen wonlen op aanvrage direct 
toegezonden. JJ I I S. 

Ministerie van Justitie. 

A A N B E S T E D I N G . 
Begrooting van kosten / 557000.00. 

Op Dingsdag den ti September 1881 , des na
middags ten één ure, zal in een der lokalen van 
het Ministerie van Just i t ie , in den Nobelstraat Ie 
'$ Gravenhage, bij enkele inschrijving worden aan
besteed : 

Het bouwen van eene Cellulaire Ge
vangenis bij Groningen: (Gemeente 
Haren;. 

Hel bestek, de teeketiiiigeii en de deiailteekeuin-
gen liggen ter inzage te 's-Gruvenhage iu een der 
lokalen van het Ministerie van Justitie in de Nobel
straat. 

Bestek en leeketiingeri zijn voorts op franco aan
vrage tegen betaling van /"It) te Itckomen aan eerst
genoemd lokaal en bij tien Directeur van het Huis 
vau Arrest en Bewaring te Groningen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect voor de Gevangenissen en Regtsgebouwen 
J. F. M E T Z E L A A R te *sGravenhage. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan op Dingsdag den 
;i(l Augustus | 8 8 | , ties voorin it ld ags ten acht ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet worden uit
getrokken. 

'n Gravenhage, tien 9 Augustus 1881. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
Dc Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

" Ö P K N B A R K AANBESTEDING. 
B U R G E M E E S T E R RN W E T H O U D E R S der ge

meente UTRECHT, zijn voornemens op Zaturdag 
den 3. September 1881, des namiddags ten 
één ure, in liet openbaar teu Statlhiiize aan te 
besteden: 

lo . Het bouwen vaneen Schoolgebouw 
met Onderwijzerswoning en Gym
nastieklokaal aan het Absteder Zand 
pad. 

-J* i. Het aanleggen van Riolering. Bestra
ting en Trottoirs in geprojecteerde 
straten op verschillende plaatsen. 

3o. Het vernieuwen en herstellen van 
Kaaimuren en Schoeijingen en het 
aanbrengen van Keerpalen bij Brug
gen, enz. 

Het liestek met teekeningen vnn het schoolgebouw', 
benevens »le bestekken voor de sub. S en 3 genoemde 
werken liggen ter inzage aun het bureau der Ge
meentewerken Achter Klarenburg en zijn aldaar, 
zoomede ten Stadliuize (Afdeeling Finaiitien) en hij tb-
Boek handelaren V A N T E R V E E N E N ZOON verkrijg
baar gesteld als: 

Voor het sub I genoemde werk ad ƒ 1 . 5 0 per exempl. 
» i » 2 » • D / 0.50 D • en 

D • 3 » 6 • ' 0 . 3 5 • • 
Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 

den 20. Augustus e. k. des voormiddags ten 'IO 1 / , ure, 
te beginnen aan het Absteder Zandpad, 

Utrecht, 17 Augustus 1881. 

He Secretaris der gemeente Utrecht, 
DE W A T T E V I L L E . 

TL & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M 

OPENBARE AANBESTEDING, 
Ds Notaris GUALTHÉRIE V A N W E E Z E L le 

DS VENTER, zal Zaterdag LO September 1 8 8 1 . 
des namiddags ten 1 ure, in 't CAFÉ CENTRAL 
op de Stroo markt te Deventer in het openbaar aan
besteden : 

Het bouwen eener VILLA op Blok IX 
der voormalige vestingwerken te 
Deventer. 

Bestek en teekeningen mol détails liggen van af 
Maandag '2!l Augustus 1881 ter visie in genoemd Cnlö. 

Inlichtingen zijn te bekomen hij den Ingenieur-
Architect VV. C. H E T Z E L A A R , te Derenter. 

- V l y . - i i K ' . ' i i l><-|>ot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

M»H«, TE KKIIiMKS. Kit WK HUK. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen eu Prijscourant zijn te bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 76 liotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN E N (genre 
Sarregiiemines). 

voor licht en zwaai loopend werk , alsook voor het 
smeeren van Slooiiicylindcrs bijzonder aan te he
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Grlinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

I-JÓOIV I>E S S I K T 
GENT (België). 

Eenige Kabriek van het Vasteland , waar alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaardigd worden 

MONSTERS .11 MOXSTKKKAAKTKX zijn op 
franco aanvrage te bekomen, 

6IPS en C E M E N T E N in soorten. 
Dc toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent snor Gelderland en Utrecht 1, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

A A N B E S T E D I N G . 
Woensdag ,'M Aug. a. s. des middags te 

3 UUr . zal in hel Koflijhuis „do lloolu: L K K U W " 
op den Vijgendam don- de N I E U W E R U T U K I V E R -
E E N I t l I N G te Amsterdam worden aanbesteed: 

Het bouwen van een stalgebouw voor 
153 paarden met Koetshuizen en 
verder bijkomende werken op een 
terrein gelegen aan den Overtoom 
en Saxenburgstraat, Gemeente Nieu-
wer-Amstel met de leverantie van 
alle materialen en arbeidsloonen. 

Met hostek is ad ƒ 0.50 per exemplaar te bekomen 
ter Handelsdrukkerij van O. A L E X A N D R E , Dam 15. 

Inlichtingen geelt de Architect-Ingenieur A . I,. 
V A N O E N D T . 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Kigenaars van Zuilen- en ftMtault-groevra 

in R I I N P R U I S S E N , 

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

KALK, BliUlXSTKES, VUUKYASTK STEKSES, ESZ-
.\iraiveharen X.zijile 5 5 , l l o l I r r d N i n . 

I H f O L S R O K R . le Arnhem. 
I M i * . Z i l v e r e n J l e d n i l l e v o o r W n t r r -

pnN-li iMrii i i i<*i i tr i i . 
HoonjNtr oiMlerNrl ieidl i ia; v o o r W H -

terunM- e n H o e k i n e e t - I n N t r u m e n i e n . 
Voorts: H 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 J E F B A L A N S E N , enz. enz. 

1 PARKETVLOEREN, 
2 V I L L E R O Y & B O C H . M E T T L A C H 
3 B O C H F r è r e s . M A U B E U G E 
n M I N T O N . H O L L I N S A CA. S T O K E 
2 bij tic VertegYMmtdiien eu DepcHhoodert: 
V D E L I N T A C Haringvliet 7, /,•.. ' / , ,•,/ ,„„. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
A V E N U E ROGIER 28. 

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

van KEI . l l .N t l K O E V E N . 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

A M S T E R D A M 
Hrltwrif V", S. 

Niiluiirl. Asphalt M U I : 

A l DE T R I V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

I ' l l 

(iefoiii|iriiiiciTile \s|ttiallweiren en ilim llorschvloert-n. 
Werken in As|iliall-Jlastiek voor Trottoirs. Skaliiiï-ltinks. Mout\loeren, kelilers. 
Kolf- en Kegelliancii, Winkel- en Masazijnvloerrn, Uangen, Veranda's, I,IÏI<J-

Dakbedekkingen, Beton-Fundeeringen, Mallen en/., en/., enz. 

Zindelijk. Vochtwerend. Oidoordriii^baar, Geraaswereië. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het liggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
aan het Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , Amsterdam, of bij den Heer II. G . KNIKII 'S C ' . l l zx . , Ileek-
stiaat E . 0 2 , te Arnhem. tie Dire, har, W. PATON WALSH. 

UIi. juut 
Sr>eoi«,liteit 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere I N S T R U M E N T E N 

n o r Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

W E E G W E R K T U I G E N . 

T R I P O L I T H 
als cement, uls pips, als beton voor waterwerken, 
oi lieuientgieterij eu stukadoorwerk. 

I)eze nieuwe bouwstof heeft de eigenschap veel 
lichter in gewicht dim Portlantlsehe cement en gipf 
en even bestand tegen water en lucht te zi jn; zij 
wonlt steeds banier en heelt bovendien het voordeel 
niet heet tu worden bij het versteenen, hetgeen voor 
ornementgieters met gips cn Portlantlsehe cement 
steeds een beswaar was. Trïpolith versteent binnen 
zes minuten en is verkrijgbaar bij 

S. L. D E B E E R , 
Generaal agent voor Nederland. 

N . Prinsengracht n". 1 , AMSTERDAM, 

alwaar voor proeven in kleine hoeveelheden afgege
ven wonlt. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Qondsche Singel i)H. Oeneraal-Agent voor 
Nederland en Indië vuu de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit tie fabriek van de Heeren J O S S O N & HE L A N G L E . 
Lijsten van den Uilslag der Beproevingen, genomen 
door de Maat.scha|ijiij van Houwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

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

I1UI\, MILL k 17., E.\r.Ell\l). 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS ÏOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H. TRIP. R O T T E R D A M . 

Mo/nik Tegels voor Morren 
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 , ens., alsmede B E K L E E D I N G 
van H U R E N , T E G E L S WHO B L O E M B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

litsluitciul Agentschap van Maw £ ("'. 
voor Nederland on desielfc Koloniën 

G r . . 1 . O O H . , 

F i r m a A N T . U K W I L D . 
Schecpmakerttiaoen S*. 6S en Jufferttraat .V". 50. 

B O T T E R D A M . 

Teekenbehoeften voor D u u w n u n u i y c i i 
Th. J. DOBBE, te Utrecht, 

V o o r s t r a a t 502 en 50:}. 
l l . het Magnziju is steeds voorradig: eene ruime 

keuze van wit en getint Teekenpapier in rol
len e,. vellen uit de beste Eahriekeu. Détailpa
pier iu diverse kwaliteiten. Uitmuntend Calqueer
papier en Calqueerlinnen, dit laatste is oen,' 
kwaliteit uitsluitend voor mij gofabri rd en daar
voor met mijne Firma gewaarmerkt. 

Papier au Millimetre en alle andere Tee
ken- e„ Bureaubehoeften vuur Ingenieurs, 
Architecten en Aannemer*. 

Mounters worden op aanrragr gratis toegezonden. 
De verschillende Tccken|>>.|iiem> van de Firma 

C A R L SCHLEICHER & SCHuLL te Duren, 
waarvan steeds monsters in onderscheidene Tijdschrif
ten voorkomen, zijn hij mf) te verkrijg»,,, voor de 
daarop aangegeven prijzen, zonder eenige ver
hooging. 
Jmj~ Papier Diaphane voor het maken van 

Calques voor Photolithographiën. 

Gedrukt hij ü . W . van der H i e l & Co. to Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N°. 36. Zaterdag 3 September 1881. 

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 lirt binnenland ƒ1 . 05 per i iiiuainltn uf 
wel bij vooruitbetaliug ~a gulden |>rr jaar. AfzoiiJirlijkc uiiuimern bij voor-
uitlx-Htclliiig I c i -u t . 

Alle stukken en advertent ién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentién van 1 5 regrl* ƒ 1 . — , ilaarbuvcu 20 et-nt VOOT elkeii regel 

|.. -.1'- ' i , ! . • 81 10 rent vour eeu biwijüiiuiiiuii-r. Advertentién Voor liet Imi-
ti-iilantl 2?> rent ner regel. 

T E N T O O N S T E L L I N G 
VAN 

H U L P M I D D E L E N VOOR H E N H O E K H A N D E L 
tn hei Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam 

10 Aug. — 3U Aug . 1881, 
II. 

De veelsoortige inzending van Vuudewever vormt 
den overgang tusschen het minder en het meer 
artistieke gedeelte van de/e zijde tier tentoonstel
ling. Immers we z i jn , van daar onzen weg ver
volgende, voor de uitstalling van Ainurid geplaatst en 
meenen IHÏII oogenblik iu een schildersatelier geraakt 
le zijn. Sjtoetlig echter herkennen we de/e nuvlia-
nische reproducties van de echte kunstwerken: tie 
prachtige kleurendruk eu de oleographieen zijn echter 
tiet werk van den kunstenaar in dat vak , en met 
bedrieglijke nauwkeurigheid zijn meesterstukken van 
schilder en teekenaar weergegeven. Een goede eul-
livtie veigrootingeti en reducth-n, vrij eenvoudig voor 
wie de bewerking kent, maar niettemin prijzens
waard, nu ze /in» uitmuntend geslaagd /.ijn, platen 
au crayon La Gha$$e a? le Gibier (een waar meester* 
stuk, indertijd door Louis D. Petit uitgegeven), en 
tie reusachtige o tulen tem ing Chefs d1 oeuvre des prin
ters toonen, wat de firma vermag, o. B. ook tloor 
het oxpoeeeren van pbotolitJiojrrephieèn op de roeipen 
gedrukt. Hier, evenals bij Vandewever, ontbrak 
de man, die de noodigt? inlichtingen kon geven eu 
tlie instaat zou geweest /.ijn, het publiek op de 
hoigle te heljien en belangstelling in le boezemen voor 
zaken, die het niet verstaat, maar bewonderen sou, 
als liet ze wist. Eene zuiver mechanische vergroot ing 
of verkleining bijv. is voor de meesten een onver
klaarbaar iets, en 'laat de hier vertegenwoordigde 
vakken meer dan eenige andere miskend worden, 
ware dubbele werkzaamheid van de exposanten wen
schelijk geweest. Nog om eeue andere reden hadden 
we ook van «Ie firma Amaiiil gaarne iemand gespro
ken. Voor de eer onzes lands toch hadden we gaarne 
geweten, of — gelijk we gelooven — t l i e Kr.tnsehe 
platen eu karikaturen, tlie omslagen voor Italiaansche 
eu andere illustraties hiei'telande voor het buiten
land werden vervaardigd. Het zou ons goeddoen 
te weten, dat we hier een nieuw wapen hadden 
tegen hen. die alleen aan onze nielswaanligheid ge-
liMjven eu het buitenland, dat ons toch al vaak ge
noeg teu voorbeeld moet z i j n , stt«ds voorhouden nis 
het beste middel om ons nederigheid te leeren en de 
overtuiging hij ons te vestigen, dat we ongeschikt 
zijn tut eenig goed eu geneigd toi alle kwaad. 

Eenige oude en overoude boekbanden voorbij , staan 
we voor de inzending van Van T y e n , die dat heter 
heefi ingezien, en wel geen explicateur met een ge-
schilden wilgetak op post heeft gezet, maar temid
den van andere zaken een gedicht aan Ten Kate 
keurig drukt eu daarnaast eene duidelijke toelichting , 
hoe o. a. de rand ol' lijst gezet wenl , eu wel tloor 
tie llemons, krullen en fileten af te drukken , waaruit 
de lijst is saamgesteld en daarbij uit te leggen hoe 
ze wenien suuingevoegd. Verder wordt verklaard, boe 
tie achtergrond werd verkregen en enkele zaken 
meer. Daardoor leert «Ie niet-deskundige de moeite 
waardeeren, aau zulk een arbeid besteed en krijgt 
hij een inzicht iu een werk, tlat velen voor een ge
woon handwerk honden eu dat toch zooveel kunst 
en zooveel smaak vordert, 

Jhr. Dr. J . P . Six heeft, ter opluistering, mettle 
nu volgende verzameling oude ham len eeu sieraad 
aau de tentoonstelling toegevoegd. Haat liggen ban
den niet schildpad en niet hout, leeren banden van 
allerlei soort, o. a. uit den tijd toen de boeken aau 
deu ketting lagen, wel verschillend van de heden
daagsche free libraries in Engeland, waar ieder on-
bekende kan Ie/en wat hij goedvindt, uit de over-
groote menigte kiezende. Zijne verzameling oude 
schrifturen is eenig. Zijn psalters en missalen met 
goud en miniaturen behooren tot tie schoonste, die 
ooit geëxposeerd werden. •— 0. L . van Kestereu ver
oorlooft ons eeu kijkje in zijne kunst. Hij legt hier 
niet alleen prachtig uitgevoerde gravuren neder , maar 
ook een keurige en uitvoerig bewerkte gegraveerde 
koperen plaat. Zijn sterk waterplaten muir Rilaers trok
ken de algt'ineeiie :uindueht. Hoven tegen den muur 
wordt Ome aandacht getrokken door de modellen 
voor tie diploma's ingezonden en door pentiewerk 
van (irevensttik, zoo rein eu smaakvol eu eenvoudig 

uls hij alleen dut ln Nederland vermag; Orevenstok, 
wiens kostbare collectie over de Geschiedenis van de 
Boekdrukkunst Jan D. Brouwer inzond, een pennc-
wetk, tlat portretten, teekeningen, huudschrilten eu 
boekdruk werk rvprodoceert en dat inderdaad eenig 
in zijne soort mag heeten. Eenig ook is de inzen
ding van Joh. Enschedé en Zotten, bestaande uit 44 
nonimors, maar in het geheel uit honderden voorwer-
werpen. Daar zijn van de lettergieterij , behalve com
pleets letterproeven in ü deelen, proeven van oude 
en nieuwe letter, ook vnu eenige, waarvan <le matrij
zen nog aanwezig zijn, ornementen, lijnen tui interlinies 
iu verschillende afmetingen en iu oiulerscheiden graden 
van bewerking. Eveneens krijgen we tie noodige 
inzendingen betrekkelijk stereotypie, galvanoplasi iek 
eu gmveerinrichtiiig, en eindelijk eene allermerkwaar

digste verzameling voorwetten , behoorende lot hunne 
typOgianSChe verzameling. 

Haar ligt een jiortret van tien beroemden steiiniel-
snijdcr Fleischinaiin, niet gereedst' happen doorhem 
gebruikt, o. a. ook zijn druk|*ers: dan zijn er Imulen 
alphabetic, houten ligiireii van Ostade, stalen stem
pels, stempels van Vau Dijek, den graveur der Else-
viers, afdrukken van twee oude aankondigingen : Hier 
is een solder te huer en Thugn te huer en de 
houtsnede der woorden willige rerkoupinge; dan 
zijn koperen steuijiels met looden matrijzen uit de 
Hie eeuw, en daar is eene buitengewoon kostbare 
verzameling letterproeven en catalogussen van ver
knoping van Neih'ilainlsche lettergieterijen uit de I 7e 
en de 18e eeuw, eene illustratie op de geschiedenis 

der lettergieterij iu de Nederlanden gedurende de 
laatste twee eeuwen ('). Rij haar proeven van Ja-
vaaiische letters brengt de lirma welverdiende hulde 
aan tien heer ! l . Hit huer H z . , den directeur harer 
lettergieterij, die de beu ijdetis waan lige taak heeft , 
deu standaard voor die kunst iu Nederland aati de 
hand te geven. — Van groote hoogte iu kunstindustrie 
getuigen tie /incografische clichés en zincogralische 
afdrukken, door Nijgh en Van Ditmar ingezonden; 
bezienswaardiger echter zijn nog de proefdrukken van 
houtgravures van Bal en Zonen teDelfL In ' tvoor 
bijgaan zien we eenige lialfuiui'okkohandeu van Mole
naar en Zoon , geheel uit de hand gewerkt, een niet 
onverdienstelijke proeve van boekdruk werk , vooral on
derdruk in allerlei kleuren en van "onvervalsehhareii" 
kleurendruk voor geldswaardig papier van Gebr. 
Abrahams, en staan dan voor tie zeer ernstige ol def
tige intending van de lirma D r i l l , in den catalogus 
eenvoudig aangekondigd al- »Wetenschappelijke uit
ga ven cu drukwerken iu verschillende Oosteische 
uilen." Deze Intending stoat evenals de firma alleen 
iu Nederland, en bewijst evenzeer voor den reiisach-
tigeii omvang tier zaak, uls vnor den ondernemende!) 
geest der firmanten. Niet alleen dat men verbaasd 
staat over den rijkdom nau lettersoorten van sommige 
talen, die uien nauwlijks bij name kent, maar nog 
meer stout men verbaasd over het groot aantal potv 
tcl'euilles met afgedrukte vellen 'oostersch", alles 
bestaand, om dit jaar te verschijnen, l iet land der 
Elscviers — welke prachtige proeven van drukwerk 
Spin en II. C. A . Thiemc en Roelotl/eu en Ruimer 
en Blikman en Sartori us en anderen leveren,—mag 
terecht trotsch zijn op de klassieke, de deftige 
firma's Drill en Enschedé. 

Ter opluistering zond Drill tie orighicele stereo-
tvpplateu, mei afdruk volgens het procédé van den 
pnilikunt .Muller te Leiden, bij de lirma L U C I I I U K I I I -
aldaar gegoten tusschen 170U eu 1726, te merk
waardiger omdat ze, volgens sommigen, bewjjsen, 
dat de stereotypie het eei-st in ons land in toejuis-
sing is gebracht. 

Rechtsom staan we voor eenvoudiger, maar teker 
zeer nuttig werk: 't is machinaal bordpapier van 
allerlei soort, door II. ('rumor ingezonden e n , vooral 
wat de glanzige soorten luiugaat, van bijzonder goede 
kwaliteit. Eene gewone snijmachine van Jonker, 
inlandsen fabrikaat eu in alle opzichten voldoend.', 
voorbijgaande, staan we voor de inderdaad kostbare 
verzameling banden uit Leipzig, tloor Van deu Heu
vel ingezonden en voor de zeer smaakvolle handen 
dooi' hem zeiven bewerkt. Voor banden van niel te 
hoogen prijs, althans geen kunstetiaarsprijs, vindt 
men bier almee het beste, wat in tlit genre gele
verd kan worden. Wal machhiebuiiden aangaat, ver-
tegenwoordigt Van den Heuvel een der beste firma's; 
l'ritsche is wal kleurrijker dan Herzog, maar ze leve
ren heiden keurig en smaakvol werk. 

Geheel iets aud-Ts is echter de overkosthare ver
zameling Brusselse!) uit de hand gebonden werk , door 
Beijers ter opluistering gezonden. De I'lrechlsche 
antiquaar-uitgever verstaat tie kunst, zoowel de meest 
smaakvolle drukkers als binders te ontdekken, en 
zijne ovorkoslhure bandjes bewijzen, dat hij iets 
durft wagen. Daar is een achevé iu tlit bindwerk, 
zelden elders aanget rollen, en tie oude knust is bier 
iu volle kracht herleefd. 

De vouwmachine van - l inker , de tentoonstelling 
van kunloorliindwerk — in den smaak van Albtacht 
en Co. — door Anton Abels ingezonden, voorbij, 
een blik geslagen op de papierpyratuidevnn Loeber, 
en we slaan voor de expositie van tie Vereeniging 
zelve. Jammer, dat we niet elk stuk afzonderlijk 
kunnen bewonderen en bespreken - 't was het waard. 
Diw kast toch bevat een kort begrip van de Vereeni
ging , die thans niet alleen de belangen des boek
handels lie vordert, maar ituleiilaad den geheelen 
boekhandel vertegen woord ig l en een voorbeeld is voor 
vereeuigingsleven. Daar is eene verzameling wetten 

en In-sluiten betrekkelijk het auteursrecht sedert 84 
Januari 1814; daar is eene eircuhiim, tloor D. Du-

(1) Keu hoogst merkwaardig btnk is bij tlivc liistorisehc 
verzameling een ufdrnk van di- Luie van l'treeht, gedrukt 
ter gelegenheid vau liet 2v eeuwfeest met ile oude letters, 
welke Aelbrtrlit Ui-tui riek vour tien oonturouki-lijki'ii tlruk 

Ïpbruikt heeft, under bijvoeging vuu tien matrijzen van dc 
sunrsooften, voer dut aretk awbnsiki eu waarin neos di 'let

ten gegoten zijn, waarmede te Helft, tt- Zwolle eu elders iu 
de I M eeuw gedrukt is geworden. 

mortier, A . Loosjes en J. van der Hey geteekend, 
waarbij tie boekverkoojieis worden uitgenoodigd zich 
te vereenigen om nadruk en andere den handel scha
delijke misbruiken tegen te gaan; daar is e e n e kwi-
l . ' .u - ' van / 5 , door Immerzeel Iwlnald nis lid v n n de 
Vcreeuiging tegen den nadruk: tiaar is een bewijs, 
dat i l i ' 1 Vereeniging zich de zaken aanIrok, althans 
tiaar is een proces-verbaal van e e n samenkomst van 
lillen «Ier Vereeniging e n rechtsgeleerden, in sake een 
vergrijp van nadruk, w p W g i l door Notnan te Zu i l -
Dommel. En daar ligt het gedenkboek van haar 
ÖOjarig bestaan, het diploma barer bekroning op 
de Centenary Exhibition en het eere-diploma, door 
haar zelve uitgereikt, schoon gedacht en geteekend 
door Adolflne Giesse en sterkwaterteekening van 
Arentzen, die ons in den catalogus een eenig juni ret 
van D. A . Thieme bewerkte; daar is eindelijk een 
der scl.oonste stukken drukwerk van de geheele tentoon 
stelling: de wet op het auteursrecht, in slafige oude 
letter mat gekleurde eu versierde beginlettei-s en een 
root lei. rand om de bladen, en wel gedrukt op blank 
en gliiiizig perkament, dat men z o u meenen onge
schikt tc zi jn, om zoo zuiver den letterdruk tot iu 
zijn kleinste bijzonderheden aan te nemen en die 
wet — die het jaar 1881 van dc leden den naam 
van jubeljaar verwierf — gebonden iu een kostba
ren , leeren mozaiek band van zeldzame waarde. 

Achter de/e kast vinden we eenige kleine bro-
ilieerniacbines , v o o r catalogussen en derg. met ƒ 0 ÖU 
niet te duur betaald, en eene groote, geschikt v o o r 
het zwaarste werk, getuige de zware kantoorboeken , 
daarmede bewerkt. Dat se geen kunstwerk levert 
ligt voor tie hand al was het alleen m a a r , omdat 
de band kleine oneQenheden vertoont, dc plaatsen 
aanwijzende, waar de metaaldraad zit en die, waar 
hij niet zit — maar wat de machine kan doen, 
doet deze naar wensch. 

Uni verschillende redenen merkwaardig U de rijke 
intending van Emrik en Ringer. Niet alleen, dat 
bun kleurendruk van allerlei soort, hun oleograpbie 
en alles wat erbijkomt een zeldxamen graad van 
'- 'koiiwnheid boeit borvikt, in teekening, in kleur 
en iu smaakvolle eu geacheveerde bewerking; maar 
liet publiek, dat zoo gewoon is naar den schijn te 
ooitleelen, kan e r uok nog ecu heilzaam lesje iu 
vaderlandsliefde krijgen. H e •Engelsche platen" 
lieblicii niet alleen een wolverdienden naam iu ons 
land, maar zelfs een dwaselijk overdreven naam, en 
ik beu zeker, dat Carnmelli en Van Gogh — om er 
m a a r een paar te noemen — platen hebben u i l -
gegeven, die voor geen Engelsche ouden loei i . M a a i 
de bont gek! de kinderboeken, tic karikaturen, de 

kleurige platen op goud - - ze moeten die wonderen 
alleen iu Engeland kunnen maken; tlat ziet men 
dadelijk, zoo heet het, en wie beweren mocht tlat 
men hier Cluïstmas-cards eu geïllustreerde bijbelspreu
ken kon drukken, even mooi als in Engeland, zou 
door zijn hoorder hescliouwd worden als e e n man van 
zeldzame domheid, eeu platlandirus in folio, te dom 
zelfs tin) het buitenland te prijzen ten koste van zijn 
nationale eer. Welnu , al tlie veelgeroemde Engel-
sche kostbaarheden vinden we hier door eene Neder
landsche firma geëxposeerd , die ze te Haarlem maakl, 
voor Engelsche rekening. 

Niel Nederlandseh van oorsprong, maar voor heel 
gewoon werk zeer practiseh. vlug e n goedkoop wer
kend, is Tetterode's vouw- en innaaiiuachiiie, die we 
even zien werken; eeu vluchtigen blik op de mooie, 
goedkoops globes van Tjeenk W'dlink te Arnhem, en 
we staan voor het bindwerk vau Draudt, eenig voor 
kerkboeken en daarin gesorteerd , iu ivoor, schildpad , 
lluweel . lake |, er \ a t i allerlei -oorl : wc ont
moeten er zeldzaam mooie rugtitels op lluweel, een 
heel mooi staaltje van stieeverzilveiing eu gewone 
stevige, zware bijbelbanden, een en ander een gelei
delijke overgang tot de cx|>ositie v a n Nederveen, die 
w e vroeger beschreven. 

(Iet vierkant samenstel v a n tafels, waartoe we 
nu genaderd zijn, is eene tentoonstelling alleen, 
waarbij we met het oog op de hier beschikbare 
ruimte slechts het voornaamste kunnen noemen. We 
vinden er eene mooie verzameling oude banden, o. n. 
eeu van lu ' l i :! van Magnus, deu eenigen binder uit 
tie 17e eeuw, wiens n a a m tot o n s k w a m , en een 
i urieuseil baud , zijnde zes boeken saaingebccht Zon
der rug, zóó . tlat de snede aan vier zijden zichtbaar 
is, eu we vinden er de zending v a n het Blinden* 
instituut, zijnde proeven v a n tlruk v a n e u voor 

Minden. Holkema vertoont hier eene houtgravure, 
iu verschillenden graad v a n ontwikkeling , tegelijk met 
heel goed geslaagde huutsnccpluien van de v o o r 
naamste hutzeu e n winkels v a n Amstenlam. I n tie 
hoogte vinden w e oude platen, oude drukken e n oud 
schrift tentoongesteld, en onder hel laatste e e u paar 
merk waardige stukken. Hel eene is eeu brief, iu 
1678 door Daniel Elsevier a a n Antonio Heinsius 
geschreven, die 't bewijs levert, tlat onze voorvaderen 
althans niet minder . tan ih' |Mjlitiek deden dan w i j ; 
want terwijl de korte brief liesteind is, Uu ic l i l te 
geven hoe 't stout met e e n boek, dat hij op de 
pers heeft, is er nog gelegenheid voor eenige regelen 
over deu politieken toestand, liet andere is een con

tract van eigendomsrecht, in lu*'»4 tusschen Constat)-
lijn lluvghcfjs ter eenre en Hotiuveiiluni e u ALraham 
Elsevier ter andere gesloten. Niet v a n behing ont
bloot is liet album van Wetstein , den grondlegger 
van tien lioekliundcl van Amsterdam. Dit album, 
dat !»7 namen bevat, is o. n. eene herinnering aan 
zijne reis dooi' Klankrijk en Zwitserland, in 17Üö 
ondernomen; het legt een schitterend getuigenis af 
van zijn uitgebreide taalkennis en van de achting, 
die hij genoot, dewijl hoogst aanzienlijke jiei-sonen 
de bladen van dit album vulden. Eene verdere his-
toiïsrho bijdrage leveren eenige couranten, o. a. uit 
de jaren l t i . ' f l l , I t iSO, 1730 , curieus genoeg , maar 
niet van zoo hooge waarde als de inzending van den 
heer Louis |). Peti t , die prachtig uitgevoerde plaat
werken exposeert, waarvan de verklarende tekst voor 
tie historie en de techniek van hinden eu drukken 
een ware schat is. Bijzondere opmerking verdient 
nog, het den inzender aangeboden exemplaar van de 
History of the Ballantyne Press, een werk van teer 
lezenswaardigeII inhoud en van zeldzaam artistieke 
uilvoering. 

We kijken eens even naar eene keurige verzame
ling banden van Labree , zien een paar zeer smaak
vol gedachte leekeningen van boekhanden door tie 
industrieschool voor meisjes ie 's-llage ingezonden, 
en bevinden ons nu voor de étalage van Sijtholl', in 
den catalogus eenvoudig aangegeven als "proeven 
van boektlriikwei'k." f 1 ) We hebben hier , liehalveeen 
compleet exemplaar van de Kunstkroniek, dat getui
genis aflegt van onze lioutgraveerscliool, van onze ets
kunst en andere ropi-oduceerende kunsten, met mees
terstukken te doen, als l ingers Krans Hals, als 
Ten Kate's vertaling van Mil tmi , Fanst en Dunte, Ten 
Kate's Itijbelpoe/ie , Isitig's Binnenhofen zooveel meer, 
waarbij we den keurigen tlruk en den degeqjken 
hand bewonderen, maar levens tot de overtuiging 
komen, dat het iu Nederland toch mogelijk is nog 
zeer kosthuis en degelijke boekeu uit te geven 
en , zonder prcmieloten, te plaatsen. Wel zijn vele 
der ilhistratien uil bel liuib'iilufid tot ons gekomen, 

maar de ondsananungen blijven daarom toch nog v a u 
eerbiedwaardige grootte. — We steken over, eu ko
men aan tb- blinde zijde der zaal v o o r eeu proefje 
van welgeslaagde houtgravure van Walter in Deu 
Bosch , voor eenige goede banden van dé (ii ma Beukhofl 
cu .vu /eer degelijk monsterboek van Suzan, die ook 
in : 1'aelilig, hel Detaahneesiersatnbt .navolgenswaar
dige proeven van geldswaardig papier heeft gegeven. Hij 
de banden van Koopman hebben we hel genoegen 
eene keurige haudverguliling op te merken , met bij
heb, torende stempels, naar eigen teekening en voor 
dezen band afzonderlijk vervoardigd, titelvellen, 
niel opgeplakt, maar op het leer geverhl, welgelukte 
sncemut'iiieriiig, blauw en zwar t , rood en zwart, 
rood en groen, eu liolvergulditig van de vooi-snede, 
kortom , wel de aandacht waard. Bijzonder rijk is 
ook het hier vertoond Album. De restauratie der 
staalgravure ware voor den ongeloovige meer over
tuigend geweest, wanneer de plaat niet was door
gesneden, maar zeer onelleii doorgescheurd. Verder 
behoorde hij elke restauratie van platen o f boeken 
te zijn opgegeven, hoe oud ze was, dewijl 't nog 
steeds de groote zaak is, tlit te doen [.laats heblien 
zonder dal 't papier eronder lijdt. 

De stadsdrukkerij te Amsterdam zond haar uutnero-
leur i u , een stuk van ' 5 0 0 0 , dat zeer kunstig 
het numerotceren van coii|>oiis gemakkelijk maakt 
en elke vergissing onmogelijk doel zijn. 

Ten slotte staan we voor Van Dtjk's (Van Dakke-
nes en Co.'s) uitstalling van Ainerikaansche nieuwig
heden , Parijsche snufjes en Duitsche en Fransche 
banden. Haar heblien we een duidelijk e n keurig 
globetje van 10 francs; een Dante van Troufftet, 
miniatuur letterdruk, oorspronkelijk '20 francs, thans 
uitverkocht en HUI francs waard; een nieuw soort 
bond, geschikt om dienst te tloen bij verschillende 
boeken van hetzelfde formaat, passend /onder !«'-
hulp van den binder en door eene opening in den 
rug den oorspronkehjken titel vertoonendk. Venier 
eene idiihliolliètjue tournante", waarvan e r veertien 
soorten zijn , open boekenkasten , lieweegbaar op het 
onderstel e n vooral voor debitanleu van kostbare 
werken teer aau te hevelen , dewijl de boeken niet 
van hand tot hand behoeven te gaan, en eindelijk 
de slylogratische pen. 

Deze tentoonstelling in het klein veroeuigt dus 
drukken, hinden eu illustratie niet alleen , maar 
omvat het begin cn het einde van den ge/au ten l i j 
ken arbeid van schrijver en u i t g e v e r . . . . de j ien 
e n de I kenkiisi. 

We zijn aan het einde van onze wandeling en 
aau het einde van den tentonnstellitigstijd. 

We hebben veel gesien, red geleerd, veel genoten. 
Onze bockhandel iu zijn geheelen omvang met 

(>) Eene font van dezen, Boowel alt voor reis estslogsatea, 
i», dat hij veel U- weinig zegt. Was er voor het publiek 
hier en daar tent- kleine aanwijzing geweekt eu hadden Van 
Helder, Knsehedé eu aiidereu, gelijk Mart. Nijht.lT dat deed, 
hun i II/f ml ing uitvoerig bem-hreveli (liever tbiii lunst- paiiie-
reu daarvoor besehikbuar te stellen), dnuzoii menige zenduig 
beter gewaardeerd eu meer nauwkeurig heM-liiiiiv.il/iju. Utj 
meeste lijkers kiiuueii lieel llsekt ïi'rt. 
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alle aanverwante vakken heeft getoond, veel hooger 
te staan, dan de menigte wel eens vertelt ; maar 
liet overgroot besoek, dat de tentoonstelling onder
vond, beefl den boekhandel ook geleerd, dat er allo 
grand is te gelooven, dat ons publiek ertoe kan 
gebracht wonlen , belang te stellen in de meer ver
heven deelen van den handel en de technische we
tenschap. 

Dc Vereeniging ontvange den dank van het pu
bliek en den wensch, dat de/e zoo hij uitstek gun
stig geslaagde eerste proeve nog door vele andere , 
op steeds grootere schaal, gevolgd moge worden. 

D E T U I N ItO U W K U N S T , 
n a a f net Fmntch van 

CHABLIS litANC. 
Tot de beeldende kunsten, waaronder bouw-, 

beeldhouw- en schilderkunst de eerste plaats bekl 
deu , Inboort ook de aanleg van plantsoen, en het 
is niet 't minst de/e, die aantoont wat natuur en 
kunst in gemeenschap vermogen; vandaar verdient 
de zoogenaamde tuinbouwkuiist ten volle de belangstel
ling van iedereen , die gevoel heeft voor het schoone , 
en mag den bekwamen tuinier gerust ecu architect, 
schilder of beeldhouwer worden terzijde gesteld. 

W a l is een tuin? Ken verblijfplaats iu de <>]ieii 
lucht, die een overgang vormt tusschen de stad en 
het veld, die ons de genoegens van het buitenleven 
moet doen smaken, /.onder de gemakken vau het 
stadsleven te ontheien. Derhalve is het een ver
eischte voor de samenstelling of den aanleg van een 
tuin, dal die tweeslachtigheid bewaard Idijve, en een 
plotselinge overgang van een gelwiiw , dat naai de 
wetten van onle en evenredigheid samengesteld is, 
tol de wanonle van een door de willekeurige natuur 
ontworpen landschap vermeden worde. De kunst 
moet le hulp genomen wonlen, om de natuur in een 
meer met het gebouw overeenstemmend kleed le 
hullen. — Aangenomen dus, dat de kunst hij den 
aanleg van plantsoen een rol moet spelen, kan het 
dan hare roeping zi jn, zich achter een iialr.tnl-.ing 
der natuur te verschuilen, of behoort zij vrijmoedig 
op te treden, als een uiting van het gevoel en tien 
smaak van den menseh? Deze vraag behecrsclit de 
geheele theorie dei' tuitibouwkuiisl. 

De natuur nabootsen! — Is het niet een vol
strekte onmogelijkheid bij het aanleggen u en 
tuin? Indien een tuin een verblijf is voor den uioiisch, 
dat hem de genoegens van eeu wandeling of vai n 
kalme rust moet verschatten, i - hel dau met een 
eerste vereischte, dat hij een gebaand pad vnide vooi 
zijn voet, zooveel zou en schaduw* als hem bet aan
genaamst i s , dat i i . , zich tie plekjes kuil uitkiezen. 
die aau zijn wenschen b e a n t w o o r d e n K n zou het 
nu geen verkrachting der natuur zi jn, zoo men in 
tlit alles wilde voorzien, en ons toch nog wilde doen 
gelooven, dat het slechts toevallige scheppingen der 
natuur zijn/ Neen, geen imitatie van de natuur 
moet het leidend Is'ginsel zijn, want het zal den 
menseh in de toepassing toch nooit gelukken zijne 
kunst te verbergen, noch de onmacht ervan te 
verbloemen! Honderdmaal beter is bet de schoon
heid te zoeken, die hel uitwerksel is vau bei men-
schehjk vernuft, dan door gekunstelde naïevoteit den 
schijn van rustiek aun te nemen. — In de schilder
kunst, waar tie getrouwe afbeelding dei'Natuur zulk 
oen groote rol sjjeolt , blijft toch de imitatie altijd 
gebrekkig, maar bij de tuinbouwkuiist is zij ten 
ceneuiale misplaatst. — Als een Claude-Loiïuin 
ons een ontlei gaande zon op het doek toovert, of 
een Riivsdacl ons een melancholiek boschlandschap 
voor oogen stelt, beoogen zij daarmede slechts een 
herinnering aan de werkelijkheid bij ons op te 
wekken. Er is geen sprake van eigenlijke naboot
sing of misleiding vau (len beschouwer, maar slechts 
van eene weerspiegeling der natuur; wij stellen er 
daatoui niet zulke hooge eischen aan. De tuinman 
echter, die met dezellde materialen werkt uls tie 
natuur zelve, en die zijn schepping Op dezelfde schaal 
aanlegt als zij , moet haar tot in tie uiterste nauw
keurigheid nabootsen, en een graad van volkomen
heid in zijne kunst bereikt hebben, anders springt 
het gebrekkige dadelijk in ' toog. 

Nochtans zijn deze twee grondIs'ginseleti, de heer
schappij der knust en de nabootsing der natuur 
beiden, bij tien aanleg vau tuinen gevolgd en zij 
hebben het aanzijn gegeven aim twee hoofdrichtingen, 
de Fransche en de Engelsche. Dij de eerste is alles 
aan de wetten van onle, regelmaat en symmetrie 
onderworpen, en treedt de ontwerper meer iu het 
voetspoor van den architect; bij de tweede schauit 
tie tuinier zich meer aan de zijde vau den land
schapschilder, eu tracht, als deze, doch op meer 
realistische wijze, de natuur na te bootsen. 

Slaan wij een blik terug in de klassieke oudheid, 
dan bemerken wij dal alle volken, tlie zich in tie 
geschiedenis van kunst en beschaving eeu naam ver
worven hebben, deUünbcHiwkunst beoefenden, Chal
deeërs en Asswieis , perzen eu Egyptenaren hehhen 1 

in {talken en tuinen ware kunstwerken gcschu|>cu. 
Ii. de hangende tuinen van Semiruinis, gedrugen 

door holle met aarde gevulde kolommen, waarin de 
boomen Wortelden, speelt de architectuur een groote 
ml. He Grieken en Domeinen, met hun fijnen smaak 
voor het natuurschoon, hebben hunne tempels, hun 
theaters, hun gymnasieii, hun thermen euz. door 
eene omgeving met plantsoen verheerlijkt eu rer-
edeld. De hoofdrichting, tlie wij het let i let u lage ile 
Fransche noemen, was du heerschende in het klas
sieke tijdperk; — dc boomgaard van Alr i i io i is , door j 
Hemortts in de Odyssee beschreven, vertoonde reeds | 
een zekere regelmaat; de eerste Grieksche gyni-
uasieii, nam. die van El l i s , van Sparta ens., waren 
linnen met rijen platanen beplant; later wenien tleze 
uls een betere best: hut ting tegen het weer, door 
colonnades en galerijen vervangen. - De Romeinen 
dreven de regelmaat .soms al tt: ver, getuigen de 
tuinen vau Luculles, 1'owpcjus eu anderen; ten 
tijde^vuii Trajanus (98—117 n. Ch.) , toen tloor de 
uitvinding der broeikasten de kunst «en overwinning 
op de natuur had behaald, vindt uien de gewoonte 
om de boomen le scheren en de struiken lot aller
lei soorten vun dieren, ornementen eu lettervormen 
te lutsocueem.. Plinius (de Jonge) deelt ons in zijne 

beschrijving der villa-Lauienlinus belangrijke bijzon
derheden daaromtrent mede. 

In de middeleeuwen, toen elk verblijf een vesting 
geleek, waren de tuinen dikwijls niet veel anders dan 
moesveltlen, welker bedden eu lanen in den vorm 
der bastions waren aangelegd. In de abdijen , waar 
dc oude overleveringen bewaard bleven, waren 
uitgestrekte ooit inningen lot bel kweeken van 
groenten, bloemen, vruchtboomen eu vreemde ge
wassen ingericht Alle kloosterorden, zelfs tie streng
ste, hielden er parken eu wandelingen op na , die 
echter zeer eenvoudig waren ingericht. •— Het waren 
vooral dc Arabieren, die iu de middeleeuwen de 
tuinbouwkunst beoehsnden, en het dan ook tot ecu 
aanzienlijke hoogte daarin gebracht, hadden. 

Met de opkomst der Renaissance trad de tuinbouw-
kunst in Italië op den voorgrond met eene onover
troffen weeldeiigheid. In de omstreken van Route, 
op de hoogten van Fiuscati en Tivol i , te Napels, 
Florence, Genua, Venetië tloen de groote heeren eu 
vooral tie vorsten der Kerk , de heerlijkheden van 
Agiïpjtu, Sallustus en Lucultus herleven. De ouile 
villa van Cicero schijnt op de Toseoluauschc heuvelen 
teruggekeerd , en tie omstreken van Rome vormen 
een gordel van bctooverende lusthoven, wier 
schoonheid door mythologische fonteinen eu werke
lijke ratsen en ruïnen verhoogd wordt. 

Omstreeks J 700 werd dooreen Fransch architect, 
A ud ré te N'ótrc, de toepassing van den klassieken 
stijl tot het uiterste opgevoerd. Hij was de schep
per van de parken van St . -Cloud, van Versailles, 
van Chanlilly eu van de tuinen der Tuilerieii. 
A l deze plantsoenen diagen, door hunne strenge 
rechtlijnigheid en meetkundige zuiverheid, l.ctzelfde 
karakter vau ernst en deftigheid. Symmetrische 
parken omringen de zuiver cirkelvormige bassins, 
omlijst door gefatsoeneerde heggen, die ons tuin 
Plinius tloen deuken. De boomen zijn rullsgewijze 
geplant of op gelijke hoogte gesnoeid en vinnen 
muren van groen. Portieken, gewelven, :alen, 
doolhoven, nauwe gangetjes, priëeJen, alles mei pas
ser en maatstok getrokken eu afgepast, zijn tloor 
den architect mei de natuurlijke materialen voort
gebracht. Ge vindt er bemoste grotten van schel
pen, druipsteen ol ijskegels. He goden dei fabel
leer verbergen zich in het dichte loover ol' komen 
hier en tiaar, te midden der open plekjes, te voor
schijn; ge ontmoet faunen en iiyinphen iu allerlei 
groepen, «MI ten laatste vindt uw oog eeu rustpunt 
op frischgraene grusjierken. 

In hun geheel in vogelvlucht overzien, zijl. tie 
tuinen van Le Nótre , door hunne strenge regelma
tigheid, ontegenzeglijk vermoeiend en stijf. Die 
combinatie van heele eu halve cirkels, s t è r e n , 
rechthoeken enz. levert een eentonig gezicht Op. 
Maar wandel eens in die tuinen; treed uii een 
donkere laan plotseling op een frisch, zonnig gras
perk; volg eens die cirkelvormige paden, die zich 
kronkelen om eeu helder bassin, waarin zwanen 
drijven, en schitterende waterwerken de zonnestra
len in prachtige kleuren weerkaatsen, dau zal uw 
indruk geheel anders zijn. Het komt, omdat tie 
perspectief het eentonige der meetkunst voor uw 
oog- wegneemt; de verscheidenheid van licht, klein
en schaduw, de afwisseling der gewassen geven 
ronding uau de scherpe lijnen vau liet plan, dat 
toch in alles zichtbaar blijft. 

De r ichting, waarvan Le Nótre tie stichter is, 
draagt geheel den stempel van den tijd. De re
geering van Lodewijk XIV kenmerkte zich op het 
gebietl der kunst door het streven naar een nieuw, 
vernissend en overweldigend totaal ellect. Evenzeer 
als de hovelingen van Versailles, moesten de parkes 
van Le Nótre aan de ét iquet te , dooi' den vorst voor
geschreven, gehoorzamen (*). 

Na dit geschiedkundig overzicht der Uiinl wkunst 
zullen wij eenige algemeene regelen doeu volgen. 

Dij den aanleg van elk plantsoen, hetzij groot 
ol' klein, moei ten zeerste gelet worden op t l ; 
situatie van het terrein. De onmiddellijke omge
ving toch za l , inzonderheid op de beplantingen, 
grooten invloed moeten uitoefenen. Dikwijls leve
ren tie omstreken eigenaardige ol' schoone gezichts
punten op, die men iu geen geval moet bedekken, 
want de voorwerpen iu de onmiddellijke nabijheid, 
hoe schoon wellicht reeds op zich zelf, winnen nog 
veel iu schoonheid, wanneer ze eeu schilt leiachtig 
tafereel of een fraai perspectief lot achtergrond 
hebben. Verder kan het ook gebeuren, dut tie om
geving niets aanbiedt, waarop het oog met welge
vallen rust, of dut men er zelfs prijs op stelt, om 
die zooveel mogelijk aan bet gezicht te onttrekken; 
in welk geval het plantsoen of de tuin door een 
doelmatige beplanting met boomen en heesters moet 
afgesloten wonlen. 

Indien het terrein, dut men met plantsoen wil 
aanloggen, vau bc|H!rklc uitgestrektheid is, dan is 
het wenschelijk zich aan één vast karakter te hon
den, hetzij men de Fransche of de Engelsche richting 
wil volgen. Heeft men met groote uitgestrektheden 
te doen, dau kan vau een gemengd karakter wor
den gebruik gemaakt: men kan dan b. v. het eene 
gedeelte in den Fianschen, het andere gedeelte in 
tien Engelscheii stijl aanleggen. 

Het bepal Ier boomgroepen vereischt bij eiken 
aanleg tie uiterste zorg; zij toch vormen met de 
paden liet geheel en tie afzonderlijke deelen tevens. 
De Itooiugroepen zijn voor eeu gedeelte afhankelijk 
vau den smaak en van de omgeving, doch hoofd
zakelijk moeten zij bet gevolg zijn van studie der 
blad vormen en het effect, dat daardoor wordt teweeg* 
gebracht Vorm en grootte der boomgroe(icu zijn 
afhankelijk van de uitgestrektheid van het geheel. 
Op groote terreinen worden zij breed cn stout 
opgevat, bij kleinen aanleg moeten zij meer 
bescheiden worden uitgevoerd. He boomgroepen 
worden verdeeld in tlie, welke op tien voorgrond 

{*) Terwijl men «blut iu den barokeii tijd vau I/tdewijk XIV, 
bij ile tuiiibuuwkunat olie* volgens gCOSsetlissks leekeuiug 
uuiilegt cn di- nutuur nis 't ware iu knellende bun Jeu sluit, 
volgt meu bij de bouwkunst juist een tegenovergestelde 
richting, dau verdwijnen ulle rechte lijnen eu boeken, alle 
Seelail dei1 bouwkundige ordoiiuaulie tracht uien, door -en 
overlading met motieven uit de plan ten wereld , leven en be
weging la doen veinzen. 

. staan, en die, welke den achtergrond uitmaken, in 
| over gazons verspreide groepen cn in alleenstaande 
\ boomen. Het is ook vau belang om op het profiel 
! dei' boomgroep te letten, lliel alleen voor hel affect 

dut zij op zich self teweegbrengt, maar ook voor-
1 namelijk iu verband met andere groe-ien. 

De boomgroepen, welke den voorgrond uitmaken , 
| mogen zich niet le hoog verkenen; die van deu 
I achtergrond echter kloeker eu stouter. Op de 
' perspectief moet bij het U-palen tier boomgroe

pen ook zeer worden gelet, want deze is het 
| toch, tlie aan een plantsoen, hetzij |iark ol' tu in , 
] het grootste sieraad bijzet. De voorste groepen of 

parken moeten beplant worden met lage, sierlijk 
J groeiende en fraai bloeiende heesters, terwijl de 
• achterste daarentegen uit groote. breed bludoiigo 

boomen kunnen bestaan. Voor de groepen, die in 
gazons verspreid liggen, kiese men toornen, tlie zich 
door hunne groeiwijze of door den vorm of do kleur 
hunner bladeren onderscheiden, l i . v, tien zilver-abeel, 
den bruinen beuk, deu olijfwilg, Ireiiiboouien , fraaie 
heesters zooals tie lijsterbes, de verschillende hang-
doornsoorteu ; vorder, om de Iraaio kronen, de linde, 
den iep of o lm, den kastanje enz. Voor alleenstaande 
boomen kieze men de fraaiste en tlie, welke het 
best geschikt zijn om verscheidenheid in het geheel 
te brengen. 

De verdeeling der paden Es ook niet zonder ge
wicht; hun doel toch is, alle punten vun eenige be-
teekenis te kunnen bereiken: zij moeten dus gele
genheid geven om het plantsoen :n alle richtingen 
te kunnen ibtorwaiiileleii, eu om het oog op die 
wandeling telkens tloor nieuwe tooin-elen of andere 
perspectieven te boeien. Zachte krommingen dei-
paden voldoen het meest uau deu smaak van tien 
bezoekur; sterke krommingen zijn echter volstrekt 
niet uitgesloten ; somtijds kunnen zij zelfs niet ge
mist worden, zooals bij rotsen, waterpartijen enz. 
De breedte der paden verhoogt hun schoonheid, en 
draagt veel bij tol een goed loUutd-ellect. Men 
moet echter met tie beschikliure ruimte rekening 
houden; een breedte van 2 a 3 nieter is het doel
matigst 

Aan den vorm en tie grootte der verschillende 
graspartijen of gazons moet ook de grootste op
merkzaamheid gewijd worden; het staat in het 
nauwst verband met tie verschillende beplantingen, 
Het gras is het natuurlijke middel , waanloor al 
het andere verluidden wonlt ; tevens is het bestemd 
om afwisseling aan het geheel te geven ; de scha
duwen der boachjes en boomen teekenen zich daarop 
af en schijnen daarop te leven; de bloemen prijken 
in het gras het fraaist en hare kleuren komen 
daarin het best voor. 

Zoo dikwijls z ich , bij eenigen aanleg, de gelegen
heid voordoet om van water gebruik te maken, moet 
men die gelegenheid ar.ngrij[ion, Waterpartijen 
toch zijn zoo bij uilneiueinlheid geschikt om ver
schillende indrukken bij den wandelaar teweeg 
te brengen; strekt liet zich als een spiegelglad vlak 
vóór ons uit , dun is "t, het beeld der rust. Vloeit 
bet langzaam lusscheu donkere beecbjes, dan wekt 
het ernstige gewaarwordingen op. Loopt liet snel 
en schuimend, dan is ' t , het l-eeld van levendige 
opgewektheid, enz. He oevers van waterpartijen 
moeien met gras belegd, of met boechjes beplant 
worden, waartoe men steeds fraaie soorten van boomen 
en heesters kiest. Dichte groepen, die een breede 

schaduw op bet water werpen, kan men met alleen-
taande boöttMn aflvisatlluu. De treurwilg, mei zijne 

in 't water iieerhuiigoinle takken, maakt aan den 
waterkant steeds een goed effect. 

Als een belangrijk element voor de pittoreske 
schoonheid van een jark of tuin moeten vooral ook 
ratsen genoemd wonlen. Waar geen natuurlijke 
rotsen werden uangetrolleii, kunnen zij wonlen na
gebootst (•(•). 

Indien de tuinier of aanlegger van eenig plantsoen 
in meerdere of mindere mate de bovenstaande regelen 
heeft toegepast, dan blijft hem nog een rijk hulp
middel over, out de schoonheid van het geheel te 
volmaken, nl. de bloemen. De perken bij het woon
huis, bij een koepel of bij een prieel, moeten iu 
de eerste plaats met bloemen bezet worden. Vele 
bloemen doeu zich het best voor als men ze iu 
grooten getakt bijeen plant of zaait, terwijl andere 
weer beveiliger uitkomen als ze verspreid staan in 
het gras, zooals tie sneeuwklokjes, enz. Met dahlia's, 
rhododendrons, rozen enz. kunnen groote perken 
beplant worden. Door tie verscheidenheid van kleur 
contrasteeren bloemen altijd goed met het frissche 
groen van het gras. l ) . 

(f) Keu fraai voorbeeld daarvan vindt meu iu de Itutter-
aaasïehe diergaarde. Jam uier dal eeu meer algemeene toe
passing vau roten door de kostbaarheid wordt tegeugrhouden. 
Eeu goed geimiteerde rot» is altijd duur, omdat Sr iimli-riiileu 
ervoor bij ous ti- laude niet worden aaug. trollen eu uil 
Uuitschlaud of België moeten worden aaugevoerd. 

Berichten ea mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

's-Hertogenbosch. rjeGemeenteraad machtigde 
Burgemeester en Wethouders den ingenieur Van Has
selt het opmaken van plans en bestekken voor eene 
nieuwe gasfabriek op te dragen. Er werd een nieuw 
reglement vastgesteld voor de koninklijke school voor 
nuttige en beeldende kunsten. De cursus , tlie thans 
alleen in de winteravonden wordt gegeven , duurt 
in bet vervolg het geheele Jaar door; eene goede, 
beredeneerde methods betreffende den gang vun het 
onderwijs, overeenkomstig de bestemming der leer
lingen, zal wonlen aatigeiiomen, en tie noodige hulp
middelen, die thans giootendeols ontbreken, zullen 
worden aangeschaft. 

De kosten, die tot dusverre jaarlijks f 5000 be
droegen, worden voor het vervolg op f 10,000 ge
raamd. Hiertegenover staat, dat het Rijk totnutoe 
slechts eene jaarlijksche bijdnige vun / 1 0 0 0 ver
leende, doch thans bereid is de helft der kosten of 
ƒ 5 0 0 0 bij te dragon. Daarenboven was vroegei 
het onderwijs gratis, terwijl nu een schoolgeld van 

/ 4 per jaar van knieren leerling zal gevorderd wonlen. 

Uiihoiiiligiiigrii van UnhestertiDgen, 
Maandag & lent, 

On-let•IH-I-I. . te 10 uren, tloor den burgemeester van 
Itenkutu: bet bouwen van een (nist-en-ti-legraufkantoor 
met directeurswoning te Rcnkiuu Inl. bij den bouwkun
dig.' (i. Kielhetg, te Arnhem. 

OMt-haarn, te 11 uren, door het gem ilebest. van 
Utjngeradecl; bet verlagen en repsreeren der vaste brug, 
genaamd bet llooghout. 

V III-I i-i it te 11 uren. .loor den architect .1. vau 
l.oov, in |)e Pool: bet bouwen van een woonhuis op bet 
Singel no. 490. 

Hen al Sum te :< mi-li, ten gemeentehuize van Mcuul-
ihuiiadeel: bet aanleggen vai ne aanlebaan, niet het 

] bevloeren en bi-grinten daarvan, van Ihlt/lllil tol Rewrrd, 
te. lengte van p. in. 2257 M. Aanw. te ft uren. 

I l i ie l i i i i l i i i n . te ."> uren. Inj J, (lies ; bel lmuwt'11 VUtl 
een korenpakhuis voor t i . II. Ifoi-sttiig eu ('o. Inl. bij den 
arcbitecl II. .1. |„ think. 

!\IJmrgen. SBVOndl 7 uren, ten huize van den archi
tect A. van den Rooguard: bet bouwen van een buis uau 
•Ie Daivenges. Aanw. te fi ureu. 

iMn-.i . t- « sent. 
imalerSam, le 12 uren. door de maatschappij tot 

exploitatie van bet Nedei klinisch Panopticum, iuDeEeiis-
gezindheid: de lioveiiboiivv vau bet Panopticum, op de 
liestaanile fun dei-ring. lui. bij den architect T. Sanders. 

lil*-». Ie \2 uren. bij tien bloemist f. Daud.-v : bet 
• louwen van 9 arbekteiswoningen. 

s-IIi»i[t- le 1 inn. door bet ministerie vau justitie: 
bet bouwen van eene cellulaire gevangenis bij (•rollingen 
(gem ile Haren). Itaining ƒ557.000. 

I...-U» , . r . i ( i i , te 1 uur, .loor lu-t uiiuisterie van wa
terstaat enz., aan bet gebouw van bet pmv. best.: liet 
wegruimen vau een iu de Zuiderzee gezonken tja Ik schip 
tusschen Staveren en Harlingen. 

'«-Hage, ti- 2' . uren. tloor het ministerie vau justitie: 
het oprichten vau een geitouw vour bet kantongerecht te 
kampen. Ranting ƒ18,012. 

Dantrrrht, le uren, bij Wed. Jan («dijn: het hou
wen van een woonhuis op .1.- bestaande fundi-ei ing. Iul. 
bij den bouwkundige h. J. Kwak. aldaar. 

\ \ . . . i i . , l . i - , 7 Nept. 
'a-llage, t e i l uien. doorliet uiiuisterie van water-

staal enz.: het verrichten van eenige herstellingen iu het 
gebouw op .len Korte-Vijverberg, te s-llage, ten dienste 
vau de iinondissonieiitsr.i'btliaiik. Itaining /:)345. 

Velaen. ti- 11 uren. door het bestuur vau den Zui.l-
VVijkeniiii-iiK.hler. in hel Hotel-Apeldoorn : bel maken van 
eene zaudkistiiig in de ringk.i.le van- en het schoonmaken 
van eeuige tochten in di-ti Zu i.1-Wijk eriueerpoldei. Iul. 
bij den opzichter .1. J. .Mulder, te Wizen. Aanw. ti Sept., 
t.< l i l uren. 

l l r l l i - v i i i ' i - l i i i - . te ui.-ii. door den commandant 
der marine: lo. eenige herstellingen aan tie niagazijiii-n 
voor de reservoscho|H-ii: So. bet leveren eu plaatsen vau 
- lueerstiH-leii: 3o. hel doen van herstellingen aau vloeren 
en bedekking van bet groot mugt-zijn; 4o. bet wijzigen 
van de bedekking op bei laboratorium: Go. het doen vau 
velschillende liiT-iellingen aan andere gehouwen en in
richtingen op de werf aldaar. 

Nemen , te \2 uren. teu kantore vau den outvanger-
griflier van den polder Van Lijnden: het aanvullen en 
bij werk.-u niet schorgroiid vau het beloop van don buiten
en vau dat van den binnen berm van den zeedijk: lu-t 
maken van 5900 US wintermat: bet uitdiepen en bijwer
ken van 2000 M» waterleiding, en bet maken van vlecbl-
tuinen. Aanw. 0 Sept., van v i l uren. 

Balk. te 12 un-n. door huig. eu weth. vau tiaastei-
luiul: lo. ongeveer 250 M» klinkerbestrating in het dorp 
Kalk: 2o. ongeveer 540 \ l - idem iu Kakhuizen, eu boven
dien 210 str. M.. ter br lie van 2 M„ hepuiuiiig en lie-
gtinting van een pad aldaar. 

Leeuwarden, te 12'/, uren. ten gemeentehuize: het 
diH-n van verfwerken aan de beurszaak de vestibule enz. 

Leruwardrn, te [2:L uren, ten gcuii-i-iitt-hui/e : eeuige 
veranderingen aau lu-t gebouw vau de hoofdwacht eu het 
in verband brengen van de lokalen, duat boven geleg 
met bet gemeentel iu is. Inl. bij den diieeti-ur der ge
meentewerken. 

Velxen. te 1 uur. d.mr bet liestmir v.m den Zuid-en-
Noords] Mann lam iiiorjioldcr. in bet ll.iti-1-Appi-Mooru : Int 
verbreeden eu verdiepen vau eenige tochten iu dien pol
der. Inl. bij den opzichter J. J. Mulder, te Vel/en. Aauw. 
5 Sept.. te l l uren. 

Vterkendam, te I uur. dooi' buig. en weth.: bet uiu-
knii van eeu schoolgebouw voor :t28 leerlingen. Ink bij 
den architect .1. Schotel, te Rottenlam. 

LU liuljeii , t<- H uren. ten raadhuize: de U-spreiding 
van p. ui. 1700 M. lengte Maasdijk onder Lithoijen eu 
Lith. 

Ilieren. te 6 un-n. door den architect Klink Kvers. in 
bet Veerhuis: bet Itouwen van een woonhuis voor W'ij.-i 
te OM burgen. 

Ilerdrerht, te 7 uren. door J. vau tiink. bij J. K. 
Timmer: de bouw van 4 woningen met overdekte gang. 
Iul. hij den bouwkundige I). J. Kwak. aldaar. 

iJiiinienUK ft nept, 
Zierikzee , te 1 uur. door bet dagelijksch bestuur van 

lu-t waterschap Schouwen, aan 's l.amlskumcr: het ver
beteren van tie westzijde en van tie doorgraving I:_-I.„ -rsbotit. liggende tusschen de le eu 2e inlaag van 

u-reëel. Aauw. -t dagen het district Flat 
voor de besteding, van 10-1 uur. 

Haarlem, te 2' . urou, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het geitouw van bet prov. liestuur: 
het herstellen vau buitengewone winter- en stom-schade 
aau den verlengden dam der haven vau Terschelling. 
Auuw. 'A Sept. Raming ƒ5210. 

Haarlem, te L'1 .. utvti. door burg. en weth.: bet Op
hoogen en aanvullen met vruchtbare aardsjx-cie vau eenige 
vakken plantsoen, bet inaken van bestratingen, bel zetten 
van koplageu, het hcpuiueii eu liegrinteii van Muttons 
eu hel leggen vau graszoden in het Florapark. Raining 
ƒ 5000. 

Vrijdag. S> Neut. 
s llnscli te HP j uren. door het ministerie vau wa

terstaat euz... aan het gebouw van het prov. best.: het 
maken van een nieuwen |ieilnut eu bet daarop plaals.-u 
van een gehouwt|c niet toestel voor een zelfregistieen-nd.-
pcilschaal te Moerdijk. Raming ƒ8180. 

Arnhem, te 12 uren, door bet ministerie van biniu-ul. 
zaken, aan bel geitouw van bet pmv. hestuur: bet bou
wen van een internaat op het terrein genaamd "Huiven-
daal", ten behoeve van de Rijkshudtrouwst:IKIOI te Wage
ningen. itaining ƒ40.000. 

Zaterdag. 10 Nept. 
Iletentrr. te 10 uren. door burg. eu weth.: lo. de bouw 

van eene school vnor 400 kinderen en 80 kwekelingen der 
normaalschool. Itaining f 82,050: 2o, de levering vau 
2(H) stuks grenen brugdek delen. 

Deventer, te 1 uur, door deu notaris (iualtbérie van 
Weezei, in het t'ale-teiitr.il: het bouwoi ner villa op 
blok IX der voormalige vestingwerken te Deventer. Iul. 
bij tien ingenieur-architect W. ('. Metzelaar. aldaar. 

•aaoalule, te 1 uur. tloor burg. eu weth.: bet uitdie
pen van de haven, bet Helliuggat eu de Noonlgeer, aldaar, 
Aanw. 7 Sept. te 11 uren. 

«•milde te :i uren. ilooi ('. Olleri-ius, bij H. de Vlies: 
de arbeidsloonen vau deu opbouw eener hoon-tibehuizing 
met schuur. 

Sletiwalda. te 5 uren, door burg. en w.-tb.: hel bou
wen eener school voor L. O. met fi lokalen. Inl. bij den 
architect II. ('reiner, te N'ieuwolda Aanw. te 11 uren. 

Haandag, IS Nept. 
tpeldaarn , te 12 un-u, door het gei nteliest.: lo. 

iu-t verlengen van den grintweg over don Ankelaar; So, 
het schoonhouden der geiu.-eutesi holen van 1 Nov. '82 -
31 Dec. '81. 

Amaterdam, te 1 uur, door bet minist. van koloniën, 
in het gebouw dei -.Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: 
de levering van vers. billende Viroodigdhedeu, in 88 |ierc. 

tpeldaarn . te 1 uur. door het getu Holiest.; de le
vering vau grint voor de kunstwegen iu '81. 

Amaterdam, te 11., uren, door de directie der Huil. 
I,lzereu-s|Nmrwegiiiaalscfiappii. in het (.alë-Ki-asuupolsky: 
Hestek 240: lu-t vergrooten der loconiotievenloods van den 
Oostei-spoorweg tt- Zulfen. met bij behoorende werken. 
Raming /'lfi.000: So. Hestek 241 : bet vergrooten dergoe-
• leren li Mid- van den t>isteis|morvveg. niet bijkomende wer
ken, op het slationseiiiplaceiut-iit Zutfen. Itaining ƒ7800. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag :t September 1881. 

Capelle (Zeel.,, te Ti uren. door het ih)ksbestiiiir van 
den polder Vier-Ka ii-van-lhiiveluiid, lèj J. [.odewijk : 
bet leveren en verwerk.-ii vau 2000 scl [istmis stortsteen, 
tot oevervrnledighig. 

Deventer, te 7 uren, bij II. -I. S uk: het houwen 
van een buitenverblijf np hel erve de Reuvekuinp, aan 
deu grintweg van ife Vollebaud naar Twelloo, voor W. 
Vorster. 

Illnadag. 13 Nept. 
Breda, te 12 uren, door tie Zuider-stoointiainwegnuuit-

schappij: hel vernieuwen tier brug over de Hooge. te 
Ifciauistlonk. iu 's Rijks-grooten weg van Hreda naar l«»-
rinchem. Iul. hij den ingcniein- .1. A. Roest van Limburg, 
te OasterhouL Aanw. u sent, te l i ' / i aren. 

*pr(deern . Ie 2 uren. door de architecten (i. J. van 
(ieii.lt t-u ( . M. ii. Nit-raad ite Arnhem), in Ih- Moriaan: 
eeiu- belangrijke verbouwing van de villa auu den llorps-
weg te Apeldmni nabij de Kmterhrug. Aanw. '.* Sept., 
te lo aren, 

Woensdag, 14 Nepl. 
Ni-heetireweerd. te 11 ureu. door burg. en weth.: liet 

vernieuwt' vergrooten vau het Hchoollokual. Iul. bij 
den architect .1. Paul. le Zevenhuizen Aanw. 8 Sept.. te 
10'/, un-n. 

'a-Hage, le 12 uren. door bet uiiuisterie vau waterst. 
enz., ten diëtiste der Staatss)«»orwegen: liet verhoogen 
en verleggen van een gedeelte van den zuider Rijndijk, 
in de nabijheid van de spoorwegbrug over tien Rijn nabij 
Arnhem. Iul. bij deu hoofdingenieur te Arnhem. Aanw. 
fi eu 7 Sept.. te'11 uren. Raming / ?fi00. 

Uauda , le 1 uur, door hurg. en weth.: het bouwen 
van de le hurgei-school voor isjes t woning, aan de 
Nieuwe llav aldaar, tul. hij den g et-nteaivlutect. 

Ilanderdag , SA Nept. 
4niHlerdam. te I uur. door regenten van het R, K. 

gesticht Ile Voorzienig beid. iu d' tieelvinck : het sloopen 
van perceel no, 89 aan de Lauriergracht te Amsterdam, 
en het aldaar bouwen van eeue kapel en aunhoorendo 
werken. Inl. Ijij den bouwmeester A. C. Itleys aldaar. 
Aanw. 5 en ft Sept., te S ure». 

Zaterdag . 17 Nepl. 
Zaandam, te I uur. dour burg weth,: de leveling 

vau 20OU privaattoniien eu 1400 trechters. 
Ileventer, le 1', ureu, door den ingenieur-an hilect 

W. ('. Metzelaar. hij ttiicki-nhaiier: lu-t bouwen van eene 
villa voor I', Sliihteiihree. te Ileventer. 

Maandag . It» Nept. 
'a-lage, te l l 1 , , uren. door bet uiiuisterie van wa

terstaai enz., aan bet geitouw van het pmv. bi-stuur: liet 
driejarig onderhoud van: lo. de dijk- en oever werken bij 
llellevoelsluis. Raming / 5500 jaar: 2o. den Zwarte-
w.iaU billijk en het Hri.'ls, he-Spuiwater. iu 2 tieir. Ha
ming ivspect. ƒ1455 en ƒ025 (HT jaar: 8o. de dijk- eu 
ocverwerkeu van de voorinaligi- Ri;ks-.|uaiaiilaiucplaa1s 
np bet eiland Tieii-H eten. Raming ƒ2010 pel jaar. 
Aanw. van alle werken 14 Sept. 

AiiiHlerdani, te I uur, door den tiuiiarcbitect Leonard 
A. Springer, in Café Flora; bet aanleggen vau een tuin 
voor het museum «Hel Broeker Muis", AtnsU-lveeusidie-
vveg, gein. Nieuwer-Amstel. Aanw. 5 Sept.. te 2 uren. 

Illnadag, SO Nepl. 
I.eenviardrn , te 12'/j uren. dooi het pmv. best.: liet 

veraiideieii eu verplaatsen der conciërgewoning vau bel 
gouvernementsgebouw te Leeuwarden, Aanw. IS Sept., 
te 1 uur. 

Weenndag. Sl Nept. 
Montraart, te 11 uren, door bet hestuur van liet wa-

leisvhap Wllleskop c. u.. onder tie gemeente Muenkup. hij 
(ludewater. in He Zwaan: lo. hel leuren en stellen van 
2 diifctwerkende lii-vel-ceulrifiigaali>oiiipmachines. sto.nu-
keifls eu a.ttihiHireu: 2o. liet maken vau de gebouwen 
voor di- plaatsing van de geiiot-iuile werktuigen en verdere 
tot de stichting van bet stoomgemaal behooreliilt- werken. 
Inl. bij den architect .1. I'aul. te Zevenhuizen. 

'a-llage, te 12 uien. door bet ministerie van waterst. 
enz... ten dienste der Staatsspoorw.: lo. bet leveren, ke
pen en carl ion is.'en n vau eikenhout voor 100 wissels met 
20U «Iwarsligg.-is, iu 2 [«ore. 1 taming : perc. 1 ƒ80.000, 
perc. 2 ƒ 2000 : 2o. het maken van et ijzeren locouio-
lievi-iiloods uu-t bijgeImuwen op het westelijk gedeelte 
vau bet centraal peissineiistutiuu te Auisterdaui. Aauw. 
IC eu 1' Sejit.. te 11 uren. Raming ƒ191,500. 

Vrijdag, SS Nept. 
« H u . i l . , te lol., uren, door tiet uiiuisterie vau water

staat enz., aau het gebouw van bet pmv. bestuur: bet 
vellichten van heistellingen auu sluis 0 der Zuid-Wil
lemsvaart te 's-Hosch. Aauw. 17 Sept. Raming ƒ410 ' . 

Maandag, art Nept. 
'a-Hage, Ie l l 1 . , uren. door het ministerie van wa-

teis|a;ii enz., aan ht-t gelmuw van het pmv. best.: het 
i'.ii-iarig oiiderhoilil van de zeewerken op (iuedereede. iu 
«perc . Aanw. 21 Sept. Raining resp.: ƒ 775. ƒ 17.180. 
ƒ 200O. ' 17,040. 

Waenadag, Sft Nepl. 
'a-Hage, te 12 uren. door het iniiiisii-rie v. n wateist. 

enz.: bet maken vau werken tot beveiliging, bewaking en 
ald.-eliiig en vuu eenige andere werken op het centraal 
peis.incust.ition iu lu-t opouhavoufmiit. het goederen
station ui de Stadsnet landen en de zijlijn naar bet Entre
pot te Amsterdam. Inl. hü den ocratauuw. ingenieur te 
Ainsterdiuii. Aanw. 20 en 21 Sopt, te 11 uren. Kaming 

ƒ 21,400. 
Ilanderdag. SS) Nept. 

Maarl.-in , te L" .. uren. door bel ministerie van wa-
teisUat enz., u.tli lu-t gebouw van bet prov. best; hel 
onderhoud der werken van bet krahheisgat. Aauw. 24 
Sept Raming / 15.voi'. 

Vrijdag, SO Nept. 
H-Baarh. te loi , uren. tloor het ministerie van wa

terstaat enz., aau h.-t gebouw vau het prov. liestuur i het 
verrichten van werken tot versterking van het zeehoofd 
te Willemstad. Aanw. 24 Sept. Raming ƒ2040. 

trutten) . le 12 uren. door hel uiiuisterie van waterst. 
euz.. .i oi lu-t geitouw van het prov. bestuur: het hou
wen va ue schutsluis iu h.-t A|ieldo.iiiische kanaal. 
mei hi|behoorende werkeu. ouder de gemeente Vaasseu. 
Aauw. 22 eu 24 Sept. Raming ƒ77.900. 

Zwalle, le 12 uren, tloor hel ministerie vau wateist. 
euz., aau het gelmuw van het pmv. best.: het makeu van 
eeuige gedeelten beschoeiing langs den voet van bet jaag
pad langs bet Meppelei diep. Auuw. 22 Sept Kat «ing ƒ2400. 

Zutfen. te 2 oren, door burg. en weth.: liet maken 
eener haven uu-t losplaats teil noorden van tien spoorweg; 
bet bouwen vau kaaimuren: de onderbouw eener bon
zon tab' draaibrug en bijbehoorende werken, 1 vil. bij den 
geineeuti-arcbitect. Aanw. 28 eu S8 Sept, te I uur. 

Ulnttdag, 4 Oct. 
Amaterdam, le 1 uur. doorliet ministerie van koloniën, 

iu bet gebOOff TÖt Nut van 't Algemeen: de levering van 
Vaii-Couvers grenen rond bouten eu sparren, ten dienste 
vau de zeemacht in Noderl.-hidiö en op Java, aau te 
voeren iu tie eerste helft van 188S. 

Atloop van Aanb ŝtetlin ên. 
i n i l i i ' t i i , Auy.: , l i ' vi'rlxiinvinfg vun het westelijk 

.I..-I ,1,',' Villa Maria, ulüaar; iusyk. iTi i l j . , als : 
w.-.l S lu i t , te Arnhem, ƒ 7380 
(i. l-i>tl„>l', , idem » 6780 
W. Sl.,tl„ , , Vel.,, I >080 
II. b u a l l ! • Men • t m 

l leeile. . . 22 AxtZi IH,I,\V SMMT scli'.il WOTi»|.',ib;wr 
liufer omlerwijs me, I, lokalen; ituvekomei, H l'ilj.. als: 
II. Heikel» Ol. , te MiilweMa, ƒ 18,580 
,\. I'. Ileijei, ,11 I. H.lluMer, . Mee.le,,, « 18.416 
II. ll„iii„K Jr., • Wikli'rvank, • IV-':," 
A Selireuder, • H—gfftfli . 17.W' 
K. vau der Vuert, I WiltsehoUm, . 17,680 
M. SclieukeL Meeilen e,i 

II. Sel kei, " Zuidliniek, . 17,090 
II. II. Kunst, . Scheemda, » 16,275 
J. Un.'„cveld, • WesMlee, . 15,96a 
gegund. 

Muntendam, JT, Aug.: het maken van twne draaibrug 
uver het Tri(K*:om|wgnieste,- I.. • ,1,11c-,>. ingek'Xuen 5 
hilj., ah: 

.1. ,1. l-rumiiiel en I.. J. IYinmiiel, /' 1474 
II. Sheiikel en II. S. de Beer, • 1899 
l l . W. ï. d. Werf eu Wed. II. G. V. (I. Werf, . 1.169 
II. Kliphuis eu II. K. Kliphui., > 1318 
II. h u m eu K. llijlholt, . 1265 
gegund. 
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«-Baitrli, 2fi Aug.: de verbetering d.mr begriiitiiig en 
liestrating van eeu gedeelte onderin-rui der Zuid-Willems
vaart; minste inschr. was J. A. van Lith, te Scliijiidel, 
voor ƒ12,700. 

V l i a o i n g e n , 27 Aug.: bet makeu van een gebouw in
gericht tot kantoren enz. aan den hoofdingang der weit 
van de Ivoniiikl. Maatschappij H*- Schelde; minste inschr. 
was A. Louis, te Vlissingen. voor ƒ IG.287. 

'•-Rage, 29 Aug.: het bouwen van een conciërgewo
ning ten bebucve der koninklijke muziekschool aan de 
Korle-Keestetimarkt: minste inschr. was J. M. Meijsen. te 
s-Hage. voor ƒ4876. 

Wageningen, 29 Aug.: liet houwen van een sigaren
fabriek in de l.awiksche Alli'-e: minste iuschr. was 1». de 
Leeuw, te Wagt-llingeii, vuur ƒ9944. 

Nehledam, 20 Aug.: bet bouweu van 9 woningen voor 
de Knuwinnatschappij Kortland, onder bel r van den 
architect M. van l'rkel; ingek. fi hilj., a l 
E. Klok, 
J. A. l-'rinthamer. 
F. (.invaart en Co-
l i . Snijder ds Vogel, 
I'. Zoetmulder, 
A. de Klerk, 

l ink-men , 29 All, 

van alle i 
SS. bet le 

ƒ 16.200 
i 15,950 
i 15.984 

15.445 
• 15.250 

Ü S 8 

'wijk. 
A. II. Verl.eij en AV, 
A. liiesberlz. 
.1, (heli-U, 
II. de Lauwere. 
J. Meun. 
J. van (Is, 
A. riorsten, 
Ramiug 

te Vlaunlitigen 
Schiedatii, 

i> itlein 
i'l'ii. 

II idem 
i> Kelfsliuven, 

;.: lo. hel bouwen eener school 
-rtlekte su-elplaats, met bijleveritig 

iiterialeti, alsmetle hel ophoogen van terrein; 
•ren en stellen van schi wil meubelen (in eene 
konten 8 bilj., als: 

(Jnive, 
Nijmegen. Kropman. 

• idem 
i idem 
> Rosi-ndaal, 
. Saint k. 
i Beugen, 

f 21.U58 
24.480 
24.205 

l 24,100 
I 28,804 

23.7«4 
22.870 
21,5'J'l 
22.452 

Valburg. 29 Aug.: het bouwen van eeudrieklassigeopen 
ban1 school niet onderw üierswoiiing. onder beheer van den 
iugeiiieiir-aivliilect J. 1. Weve; ingekome i ft bilj., 
.I . i j . RtH-iien, te Valburg, f 17.000 
It, W. dB Kltvourt, I idem I 16.490 
II. Hendriks » Nümegeti. • 16,200 
A. Breensj i List, i i5,soo 
.1. H. Holten, l idem • 14,990 
A. Speijers, l Valburg, l 14,880 
W. Hoes. i Horsen, I 18,938 
II. E . de Kaan. • Seheveningen, • 13,190 

Derdrerht, 2'J Aug.: lu-t bouwen van I woonhuizen 
op bestaande fmidit-iiiig, onder beheer van den bouw
kundige I). J. Kwak: miuste insein-, was Joh. Kooij, te 
Dubbeldam, v.mr ƒ12.999; gegund. 

Bahhaven. 29 Aug.: liet opbreken der liestrating, het 
verhoogen en gedeeltelijk verzwaren vun den dijk en 
vveeibek lm keren vau den weg loopende over den Maasdijk 
langs i-u tloor de gemeente; ingek. 7 hilj., als-

te Werken,lam, 
H lianlinksveld, 
» Made, 
• Kokhoven, 
I Hedel, 
i Eoapsl, 
i Kaardwijk, 

f 5859 
I 5134 
I 5129 
.) 4519 
II 4498 
> 4448 
.. 4146 

langs t-u iloor Ue g. 
L. van deu Heuvel. 
S. van 't Verlaat, 
C. 1'rinseii, 
II. van der Leeden, 
L. Mol, 
P. II. de Bakker, 
II. J. hekkers, 
gegund. 

I i r n h i , 80 Aug.: bel maken van eeu derde spoor over 
de doorlaatbrug in de Marscliweidc nabij Zutfen, U'ti be
hoeve vau den sjioorweg Zutfen—Wintei-swijk; ingekomen 
3 bilj.. als: 
IL J. Havtink, U> Zutfen, ƒ 47,84H 
A. Klaiideruiaii. » Uruiiiiueii, » 48,700 
K. Bleeker, • Zutfen, • 42.200 

Capelle iN.-Kr.l , 30 Aug.: het afbn-keu en wederop-
IMIUWI- ner nieuwe predikant s- en kosters woning, onder 
beheer vau den bouwkundige W. A. de Jong; ingekomen 
8 bilj., als: 
11. Micbai-ls, te Vrijhoeve-Ca|»'lk 

II idem 
* Capelle, 
<i Kaatsheuvel. 
- Sprang. 
* Rezuijeii, 
* Tilburg, 
» Waspik, 

f 6210 
i 6050 
i M M 

5580 
5400 

• 5349 
» 4975 
I 45'Jfi 

('. Michaels. 
J, M. de long, 
J. Ounelisseii, 
W. Nieuweiibuis, 
Jansen, 
Rusée, 
(i. Tempelaars, 
niet gegund. 

VHage, 31 Aug.: het verrichten van graaf-en bagger
werk tot verruiming van de Dorische Kil , onder de gein. 
Dubbeldam; ingekomen 7 bilj.. als: 
A. I, van Wijngaarden IJz., te Sliedrecht, J 102,480 
A. C.. Iluvskes, a Hedel, • 98,540 
D. Volker, • Dordrecht, • 95,940 
I. van de Velde, I l»a|>endivcht, I 93,800 
C. van der Plus. i Hardinksveld, i 90,990 
L. A. vau Haaften, • Sliedrecht, • 89,900 
I*. A. BOS, • üorichein. > 79,500 

WÉjlif, 31 Aug.: het uitbaggen-u vau- en het pak werk 
in tie haven: ingek. 2 bilj., als: 
G. J. Averdijk. te Wijhe, ƒ 2900 
f i . W. Meijeis, i Arnhem, • 2799 
niet gegund. 

amaterdam, 31 Aug.: het bouwen van een stalgebouw 
voor 153 paarden, met koetshuizen eu verder bijkomeiuit
werken, rOOr de Nieuwe Rijtuig vort leniging, opeen terrein 
gelegen aan den Overtoom in de Sakseuhurgstniiit, gein. 
Nieuwer-Amstel, met de leverantie van alle materialen en 
arbeidsloonen, ouder beheer vau deu ingenieur-architect 
A. L. van Gendt, te Amsterdam; ingek. 14 bilj,. uls: 
l ' . K. Rijke, 
II. C. Il.n l.lv 
I). Zuiderlioek, 
I). Cerlijn en Zoon, 
W. Voskuil, 
J . Koster, 
I). Taiiniiinga, 
I'. Wanieis. 
J. J. Ikx-kholtz, 
II. J. Meekeis, 
II. Itietsiiijdei' e 
K. vau Kluiten. 
.1. vau Voortbuijzeii, 
II. Ozinga, 
gegund aan 11. J . Ile eken. 

I Zo'HI, 

te Am-I.".I.iiii. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
iiletii 
idem 
jdetil 
ill.-Ill 
idem 
idem 
idem 

ƒ 99.990 
- 98,833 
• 92,800 
• 88,(00 
I 87,482 
» 86,400 
» 84,850 
» 84,358 
l 83,980 
l 83,776 
» 81,600 
• 81.872 
» 75,650 
• 68,480 

Heer-llugevraard , 31 Aug.: het bouwen vau 2 scholen 
en 2 oiiderwijzerswoiiingen. under beheer van Jen archi
tect I'u i i • \ : 

le pare. Be pare, masse 
N. Vlaming, f 34,000 j 34.000 
GrOOtegoed eu Hoogland. 31.500 31.300 
I'. vun (kV Molen. 31,600 31.100 
C. Schuil. 31,400 31,30(1 
Tcss.-la..,, 31.351 31.313 
M de Vries. 31.350 31,260 
j . Hatter. 31,250 3t,iso 
K. Kamp, 31.220 31,160 
V. Tester, 31,000 81,000 /56VOO0 
Wilms, 30.160 29,995 
Tuin. 80,150 30.050 
Nleawatad, 30,ioo 29.91 HI 
I'. Km. 30.000 30.000 51.000 
(ligt i , 29,917 28.849 
.1. Kakker. 29.500 26,700 
II. Schuit, 29.000 29.000 55,700 
Gebr. Klein. 27,845 27.845 
S. Wit, 27.771 27.551 
Wiezeluian, 27.490 
l i , Mooriuaii. 2(1,600 27.300 
j . VerweeL 25,500 2fi.ooo 

Nijmegen, 1 Sept.: herbesteding van bet uitdiepen der 
Nieuwe Haven; minste inschr. waren Lensiiik en \an der 
Heijden. Ie Aiiiheiii, voor ƒ 6700. 

Xevenaar, 1 Sept.: het bouwen van eene school met 
onderwijzers woning tt- (>nd -Zeveiiaar, onder beheer van 
den archil .nl (i, II. I'ubliekhtiijseii; mgek. 7 bilj.. uls: 
.1, K. Mulder. te Groenen, ƒ 24.9W) 
.bib. Kastor. * Emmerik, » 23,342 
II. (.ein-tseu. » Duiven, i 21.988 
tï. Muskeiis. .1 Lobith. • 20,278 
II, .1. MasM-link. » HtN-ticbem, i 19,449 
(i. Rossier. .. (ieudringen, » 18,479 
G. I'oliuan. • Zevenaar, • 17.225 
Th. A. Korthans, i idem • 17,182 
gegund. 

Haarlem. 1 Sept.; het doen van stroo- eu beluibe-
planliiigeii iu de Rijksduiut-u onder Schoort; minste in
schrijver was II. Kuiper, te Schoorl, voor /"4100. 

trnhem. 2 Sept: bet bouweu van een winkelhuis met 
hoven woning!-ii in de Walstraal, onder beheer vau deu 
architect A. R. Kreet i i ; ingek. 5 bilj.. a l - : 

J. II. Stevens, ƒ 5320 
C. Agelink. i 4992 
J. v d. Staav, » 4700 
i i . Pothof. " 4654 
II. Bolder, • 4049 

Vervolg der Berichten en MetNeeliii>£en. 
II Ü I T V. N L A N H. 

— Hij bet uitschrijven van de prijsvraag van een 
nationaal gedenkteeken voor Victor-Emanuel II stond 
een ieder verbaasd over de beteekeuis van dezen wed
strijd eu tie groote lielooiiingen , die daarbij werden 
uitgeloofd. Men vermoedde weinig, tlat zoo spoedig 
daarna aan de kunstenaars gelegenheid gegeven zou 
worden zich op dergelijke wijze te meten eu toch 
is dit het geval, «laar in Ituslatid ccne prijsvraag 
is uitgeschreven van een gedenkteeken voor keizer 
Alexander I I , te plaatsen op het Kiemlplehi in Mos
kou en waarvoor een bedrag vun 1 millioen roebels 
beschikbaar is. Voor dit monument mogen alleen 
graniet, porfier, marmer en brons gebruikt worden 
en de beoordeeling der antwoorden geschiedt door 
eens commissie vau 12 leden, waaronder4archHec-
ten, 3 schilders. 1 beeldhouwer, 1 ingenieur, 1 
bisschop en 3 ambtenaren. Er worden prijzen van 
GOH», 4000, 3000 en 2000 roebels uitgeloofd eu 
de termijn voor de inzending is op 30 Augustus 
18H2 bapaakt 

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, Handel eu Nijverheid is aan den heer P. 
Croon, te 's-Orsvenhage, directeur der Hijulandsche 
Sttrointrumwegimiutschuppij , vergunning verleend tot 
den aanleg en het gebuik eener electrische geleiding 
langs den stoomtramweg tusschen Leiden en Katwijk. 

— De heer Mul le r , architect alhier, is benoemd 
tot technisch directeur der opgerichte olJsel-Stooin-
tramwegmuatschappij", welke ten doel heeft: Gouda— 
Schoonhoven—Oudewater—Montfoort—Uselstein met 
Utrecht te verbinden. 

— De 79e algemeene vergadering der Vereeni
ging vnn en voor Nederlandsche Industiiéelen zal 
o. m. gewijd zijn aan tie bespreking vun inlichtingen 
of wenken die dezerzijds zouden kunnen worden ge
geven ter bevordering van hst werk der commissie 
vuu de Tweede Kamer tot bet houden eener enquête 
omtrent de exploitatie der NetlerlatnIsche spoorwe
gen, de voortzetting der beraadslagingen over de te 
verwachten handelsverdragen en tie ipiaestie van toe
zicht op stoom vaan uigen cn andere iniichinerieen in 
verband tot de zorg voor afwering van ongelukken. 

Arnhem. Eenige waulsteenfabrikanten iu Gel
derland hebben zich niet eeu adres tot den Minister 
vnu Justitie gericht, om tie onbillijkheid zoowel als 
tie niet-wenschelijk beid ervan ann te toonen , tlat 
het bestek van den bouw eener cellulaire gevangenis 
bij Groningen een bepaling inhoudt, waarbij liet 
gebruik vau steenen van een formaat, hetwelk in 
Duitschlaiiil gefabriceerd wordt, is voorgeschreven. 

Tilburg. In de " | , 26 Augustus gehouden zit
ting van deu Gemeenteraad i s , wegens overlijden vuu 
deu stadsarchitect, nau wien tevens het waarnemen 
van 't leeimirsumbt in bet teekenen aan de burger
avondschool was opgedragen, uu zeer langdurige 
discussien besloten, eene oproeping van sollicitanten 
vour tie lietrekking van stadsarchitect te doen op 
eene jaarwedde van minstens ƒ 1800, met bepaling, 
dat hij zich uitsluitend met de geiueentezuken zal 
hebben bezig te houden. 

T i e l . Aan de heeien Jhr. J . F . C. de Pesters 
en D. van Lookeren Campagne is door den Ruud 
dezer gemeente vergunning verleend tot het leggen 
vuu een stoomt ram weg vnn Tiel naar Kestcreu via 
Eck-eu-Wiel (met een sijtiik naar Matirik), Ingen, 
Ommeren eu Lienden. He Raad besloot tevens, aan 
die onderneming eone rente-garantie vun / ' 500 ge
durende 10 , of ƒ 1 0 0 0 gedurende 5 jaar toe te 
kennen. Aan de concessionarissen is vergunning 
verleend om met tien stoomtram door de straten dei-
stad te rijden. 

Dezelfde vergunning werd gegeven aan de heeren 
Crans Sc Co . , wien voor eenigen tijd concessie is 
verleend voor den stoomtramweg Tiel—Kuilenburg 
vifi Huren en Beusichoni. He hun toegezegde rente-
gurantio van /"50Ü gedurende 50 jaar , tot zoo 
lang «ST zoo dikwijls er aan de aandeelhouders geen 
4 percent kan worden uitgekeerd, wenl door den 
Itaod gehandhaafd, op voorwaarde, dat met de werk-

saamheden uiterlijk I Mei 1HH-* worde aangevan
gen, en de exploitatie op I September 1833 geschiede. 

Kampen Een belangrijk vraagstuk is dezer 
dagen weder aan de orde gesteld, namelijk hoe de 
stad van goed drinkwater zou kunnen worden voor
zien. De openbare gezondheidscommissie heeft aan 
den Gemeenteraad het voorstel gedaan tol aanleg 
eener leiding van gefiltreerd UssJweter, Zij deed 
dit onder overlegging van een iversJag over Usel-
water" van baren secretaris, den heer Dr. G. tl. 
Leignes Huk hoven, leeraar in de scheikunde aanbel 
gymnasium en de Imogen- burgei'schonl alhier, in 
welk verslag wordt aangetoond, dat het gefiltreerde 
l.lselwaler, genomen uit tie rivier even boven de 
stad, als goed drinkwater is te beschouwen. 

Bergen-op-Zoom. Door den Gemeenteraad is 
afwijzend beschikt op het adres van eenige ingeze
tenen, verzoekende dnt de Raad de aangevraagde 
concessie van A. Davei-veldt te Wouw, tot het leg
gen van eeu stoomtram door de bebouwde kom der 
gemeente, niet verleen e. De Raad heeft op dit 
adres afwijzend beschikt, omdat hij op het eenmaal 
genomen besluit, waarbij de concessie ouder voor
waarden is verleend, niel kan terugkomen, terwijl 
tevens door den Raad alle beswaren tegen tie train 
•door" de stad in ernstige overweging zijn genomen. 

Sneek. Hij den Gemeenteraad van Wyinbrilse-
radeel is wederom een verzoek ingekomen van den 
directeur der Nederlandsche trntiiwegmaatschappij 
om alsnog aan die maatschappij concessie te ver
leenen voor tien aanleg en de exploitatie van een 
stoomtram van Sneek over Oppenhuuen en Uitwil-
lingerga iu verband met een doortrekking naar Joure. 
Hel Hugelijksch Hestuur is thans door den Raad ge
machtigd aun tien heer Haineiiink te kennen te ge
ven, dat de Raad in beginsel genegen ts de gevraagde 
concessie te verleenen, behoudens nader overleg over 
de stichting van de vereischte bruggen, de breedte 
van den weg enz. Van den uitslag zal nader rapport 
tloor den Raad geschieden. 

Wormerveer. Dono^erdag II. is de gasfabriek 
van wijlen tien heer A . Houttuijn, in publieke vei
ling aan de gemeente verkocht voor ƒ 7 0 0 0 . Goed
koop is tlit zeker, daar tleze fabriek hij tien aan
bouw ƒ 32,000 kostte. 

— Den 14den Augustus II. wenl te Antwerpen 
in de zalen der Koninklijke Academie (Venussliiiat) 
eene tentoonstelling van bouwkundige teekeningen en 
photogruphieên naar uitgevoerde Imuwwerken. en ant
woorden op prijsvragen geopend, welke uitgaat vun 
tie Maatschappij der Antwer|ische Bouwmeesters, 
waarvan de heer Edm. Leclef Voorzitter, de heer 
Hond. Altenrath, Secretaris is. 

Het Bestuur der Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst was welwillend uitgenoodigd bij de ojiening 
tegenwoordig tc zijn; het nam die uitnoodiging aun 
en tie Voorzitter en Secretaris waren retsrnardig, toen 
onverhoopte omstandigheden hen noodzaakten vau 
hun plan af te zien. Eenige dagen later echter 
brachten zij een bezoek aan de tentoonstelling. 

Ruim een dertigtal inzendingen zijn tentoongesteld, 
allen van Antwerpsche Bouwmeesters, de ingezonden 
antwoonlen op de prijsvragen van 1879- 8 0 , met
en die van iXSl zonder de namen der vervaardigers. 

Onder die inzendingen wonlen onder meer andere 
Opgemerkt, de photographlsèn van een tweetal kastee-
len en van bet Hospice tie St. Vincent, gebouwd tloor 
den heer Edm. Leclef, die van de Bem-s te Ant
werpen, gebouwd door den heer J . Schaddo; verder 
ontwerpen van de beer II. Altenrath, C. Servais 
(gebouwen en hokken voor de verscheurende diëten, 
voor de olifanten enz. geplaatst in tien zool.>gischeii 
tuin te Antwerpen), A . Aruoii (een buis voor een 
handelaar in oudheden), Edmund vun Waterst-hooi It, 
A . Delrue (2 onlangs gebouwde huizen), P. Deus, 
de bouwmeester van bet Theater en hel Abattoir te 
Antwerpen, F. van Dijk, een ontwerp vooreen 
grimt kasteel uit de XlIIde eeuw, een op flinke 
schaal, uitmuntend en gedetailleerd geteekend ant
woord op een vroeger uitgeschreven prijsvraag. Van 
den heer Eugène Diehjens waren onder anderen 
tentoongesteld zijne te Rome gemaakte belangrijke 
studiën, in kleuren opgewerkt, naar antieke bouw
werken en hunne polychrome beschilileringen , eu 
van den heer J . Rijssens de Lauw een onlangs uit
gegeven album van ontwerpen iu den schilderaebti-
gen en herlevenden Vktamechen st i j l , keurige voor
heelden hoe meu met weinig middelen veel ellect in 
eeu bouwkundige teekening kan brengen. 

Voor de tentoonstelling wordt geen entree gehe
ven, zij blijft geojieiid tot 20 September. 

{Bouwkundig rVeatofad.) 
— Wij vestigen de aandacht der bouwkundigen 

op een geheel nieuw artikel, tlat blijkens de in dit 
blad voorkomende advertentie bij den heer Th . .1. 
Dobbe te Utrecht te verkrijgen is. Bij de door ons 
genomen proeven is duidelijk gebleken dat de nieuwe 
SOOrt "punaises" aanbeveling verdienen, daar uien 
geen gevaar loopt zich daaraan te kwetsen. Deze 
punaises zijn uit één stuk gemaakt en een klein 
driehoekig deel, dat uit het bovenblad geslagen en 
omgezet is, dient tot bevestiging iu het leokenschot. 
De prijs per 100 stuks is (JO cent en tie daartoe 
behoorende vork voor het uitlichten der punaises 
levert groot gemak. 

U I T K E E R I N G E N . 
Verkooplokaal Frascati. De vergadering van 

aandeelhouders heeft het dividend bepaald op 5 1 / , 
jiet. Geveild werden 1255 perOSeUn tot een bedrag 
van ƒ 1 0 . 0 7 0 . 7 1 3 , waarvan de veilitiggelden bedroe
gen ƒ 1 3 . 2 1 4 , 6 0 (behandeling van perceelen, die 
beneden 10 mille worden opgehouden, geschiedt kos
teloos). Van de hypotheek a ƒ 70.000 is ƒ -40.000 
afgelost. De netto winst bedroeg ƒ 11.319,00 ' / , . 

De Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij 
geeft over 1880 een dividend van ƒ 15.50 par aan
deel vnn ƒ 5 0 0 cn ƒ 3.10 per aandeel van ƒ 100, 
makende 3,1 percent. 

B E K I C II T. 
Afzonderlijke nommers wonlen niet in rekening 

verzoutten en alleen tegen kontante U-taling afgeleverd. 
Nominees una platen zijn in geen geval afzonder

lijk verkrijgbaar. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 3 September 1881. 

Advertentien. 

Doof lief Gemeentebestuur van Tilburg 
wonlen opgeroepen sollicitanten nnar de betrek
king vau 

GEMEENTE-ARCHITECT. 
Vereischten zijn: ervarenheid iu het uitvoeren van 

Gebouwen, Grondwerken, het aanleggen van Straten, 
Wegen en Waterleidingen , bekendheid inet kudas-
trale- cn meetkundige werkzaamheden , Teeketien en 
wat verder tot het vak behoort. 

Bezoldiging naar bekwaamheid, minstens f1800. 
Zij die genegen zijn naar de betrekking te din

gen, moeten zich, ouder overlegging van bewijzen 
van goed gedrag en bekwuamheid, VÓÓr 15 Sep
tember a. S . aanmelden bij genoemd Oemeente-
bestutir. 

De Burgemeester van Ti lburg , 
JANBEN. 

[Elf AND, goed bekend niet het maken vun 
Situatie- cu Net teekeningen. ook op groote 
schaal, teekeningen ter lithografieering, e t c , 
tevens accuraat, net en vlug Teekenaar Cophst. 
meermalen bij uitvoeringen werkzaam geweest zijnde, 
biedt zich aan als 

OPZICHTER of TEEKEMAR. 
Adres inet tranen brieven onder Let ten A Z , aan 

het Hun' in van lie Opmerker. 

H E T BUITENGOED • srA~Mlt:ilr\~nïv 
aangenaam gelegen op het lloogevelil onder Hatert 
aan den Postweg, tegenover liet builen van den 
Heer H A H L M A N , o|i '21) min. van Nijmegen, groot 
7.97-Gö H . A . , is ingezet en verhoogd als volgt: 
Perc. 1 op y 1 2 7 5 . — ; 2 ƒ 31)90.—; 3 / 8 9 5 . — ; 
1 en 3 /• 2100 .—; 1, 2 en 3 ƒ 5557.— ; 4 
ƒ 0 7 0 . — ; 5 ƒ 4 4 5 0 . — ; 0 ƒ 2 7 9 0 . — ; 7 ƒ 0 2 0 . — 
Generale Massa / 46200. 

De jaarlijksche opbrengst aan huren en pachten 
bedraagt ƒ 721. 

Ue toeslag /al plaats hcblien Dinsdag G Septem
ber 1881 , 's avonds 8 D U T , in het Motel van Mei, 
de W a l . i m O N K H O I t S T tc Nijmegen. 

BÓHTLINGK, Xotneis. 

Maatschappij tot Kxploitatïe van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r r e k o n i n g V J I U d e n s taat ) 

Op Dinsdag «len September 1H81, des namid
dags ten 2 ure, uan het Ceutrualbureuu dei' Maut-
sehuppij tot Exploitatie vuu Stautssjioor wegen bij de 
Moreelse I,a;m te Utrecht, van: 

Bestek n". 30G. 
Het maken van eene Goederen-Berg

plaats en eenige bijkomende werken 
op het station Heino. 

De liesteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens Sj 55 vnn het bestek. 

Het bestek ligt van den 3**» September 1881 Ier 
lezing uan het Ceutrualbureuu bij de Moreelse Laan 
en op het bureau van deu Sect ie-Ingenieur' W. J. 
E L E R K D E RED'S te Meppel en is op franco aan
vraag aan genoemd Centraal bureau (afd. Weg en 
Werken) te bekomen tegen betaling van ƒ 0 , 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zul geschieden op den 
1:('I'- September 1881. 

Utrecht, den 1'"" September 1881, 

Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R B N W E T H O U D E R S V A N ZUT

PHEN zullen op Vrijdag 30 September 1881, 's na
middags te 2 ure, teu linudhuize, 

aanbesteden: 
Het maken eener H A V E N met LOS

PLAATS ten Noorden van den Spoor
weg; het bouwen van KAAIMUREN; 
den onderbouw eener horizontale 
DRAAIBRUG en verdere bijbehoo
rende werken. 

Het bestek met gedrukte teekeningen is nu 
10 September verkrijgbaar ter Gemeen te-Secretarie 
tegen betaling van ƒ 1 , — . Inlichtingen zijn te ver
krijgen op het bureau van den Gemeente Architect 
E. H . V A N E T T E G E R . 

Aanwijzing in loco op Vrijdag 2.'I en Woensdag 
28 September te voren, 's namiddags 1 ure. 

l)e Burgemeester, 
II. A . D. C O E N E N . 

De Secretaris, 
J . E . H E V O O G T G .Nz . 

Openbare AanbestedingT 
Het B E S T U U R .lei Maatschappij tot Exploitatie 

van het N E D E R L A N D S C H P A N O P T I C U M is voor
nemens op Dinsdag 6 September, dm voormid
dags te 12 ure, in het gebouw E E N S Ü E Z ^ N W I I - M I I , 
Spui te Amsterdam, in het o|ionhuar aan te 
besteden: 

Den BOVENBOUW van het Panop
ticum, op de bestaande fundeering, 
in de Amstelstraat. 

Bestek en teekeningen zijn tegen betaling van / 9 
te verkrijgen ten kantore der Koninklijke Neder
landsche Stoomdrukkerij, Warmoessirant. 

Inlichtingen geeft de Architect T. S A N D E R S . 

De I fUKGEMEESTER der Gemeente RENKUM 
za l , Maandag den 5 September 1 8 8 1 , des voor
middags 10 uur, in het openbaar ten Gemeente-
huize te Oosterbeek aanbesteden: 

Het bouwen van een Post- en Tele
graafkantoor met Directeurswoning 
te Renkum. 

Teekening ter inzage, liesiekken tegen betaling 
ter Secretarie te Oosterbeek verkrijgbaar. 

Inlichtingen geeft de bouwkundige G . ÜlETBERQ 
le Arnhem, Utrechtsche weg N " . 9, 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

F A B R I E K 
T E 

A M S T E R D A M 
Beltweg JV». 3. 

Xaiiiiirl. Asphalt van: 

Hl DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

li(Toiii|iniiircnlr Asplialtwegen cn dito Dorschvlocren. 
Werken in Asphall-Masliek voor Trotloirs. Skaling-llinks. Moiilvlocrcn, Kelders, 
huil- en kegelbanen, Winkel- en Maaizijialoeren. Gangen, Veranda's, Itruur- cn 

Dakbedekkingen, licloii-lïiiiilcciïiiücn. Stallen en/,, enz. enz. 

Zindelijk, V o c l i l w m i i d , Oniloortlriiigbaar, Geraasu erend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het Ie; 
aan het Kantoor der fabriek, 
straat F . 6 3 , te Arnhem, 

Beltweg 3 , Amsterdam, 
Vloeren, Bedekkingen > olieve men zich leadressi 

of bij deu Heer II. G . K N O O P S C.Oz.v., Beek-
De Directeur, W. PATON WALSH. 

A A N B E S T E D I N G . 
HET BESTUUR der S P A A R B A N K le NHMECES 

zul den Sden September 1881, des morgens ten 10 
ure, ten kantore der Spaarbank iu de Ridderstraat 
te Nijmegen uun besteden : 

Het Bouwen van 3 Dubbele Arbeiders
woningen le klasse en 3 Dubbele 
Arbeiderswoningen 2e klasse. 

liet Bestek en teekeningen liggen ter inzage ten 
kantore van deu Architect-Ingenieur BERT BROU
W E R , Molenstraat 43 Nijmegen, en is ad ƒ 0 . 6 0 
verkrijgbaar iu T H I E M E ' S B O E K H A N D E L , Groote 
Markt te Nijmegen. Aanwijzing iu loco zal ge
schieden den Hen September a. s. des morgens ten 
8 ure. 

Openbare Aanbesteding. 
Den 1 7 s " September 1881, zal door den >r n l.-i 

geteekende iu het openbaar wonlen aanliesleed: 
Het bouwen eener VILLA voor den 

Heer C h e r n a c S l i c h t e n b r e e 
te Deventer. 

De aanbesteding zul plaats hebben des namiddags 
1 u r e in het café BlRCKSNHAUER aldaar, waar 
ook vun uf 5 September de teekeningen en 't bestek 
ter visie liggen. 

Inlichtingen te verkrijgen bij 

W. C. M E T Z E L A A R , 
Civ.-Ingenieur en Architect, 

Deventer. 

De Architecten G . J. V A N O E N D T en O. M . G. 
N I E R A A D , te i r n A w n , zullen op Dinsdag 13 
September 1881, des namiddags te 2 uren, in 
het Hotel >DI M O R I A A N " te Apeldoorn, namens 
hunnen principaal aanbesteden: 

Eene belangrijke verbouwing van de 
Villa aan den Dorpsweg te Apel
doorn nabij de Kosterbrug. 

Bestek eu teekeningen liggen vun af (i September 
ter inzage in het lokaal der besteding, zijnde de 
bestekken vun af dien datum aldaar en ter drukkerij 
van den heer .1. J . C O U R S , le Arnhem, verkrijg
baar tegen betaling vun 50 cents. 

Aanwijzing in loco op Vrijdag 0 September, des 
voormiddags te 10 uren. 

Nadere inlichtingen verstrekken genoemde Archi
tecten. 

LOUIS GOFFIiN TcJ. 
A V E N U E ROOIER 28. 

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 . 

B. HOLSBOKR, te Arnhem. 
! • , « • . . / . i l u r i n V l i i l i i M I , . V O U r D a l e r -

| M N - l n N t r u H i f » i i t f n . 
1 H 7 B . I l « . i a ; « t e o n d r r H c h r l d i n s ; v o o r W n -

t r r p i » - r n H o r k i i i c r t - l n a t r u u i r i i l p i i . 
V i x . r l . s i E Q U E R I I E S , HA K E N S , M E E T K E T T I N -

t l E N , P A S S E H D O U Z E N , enz. enz. 

Teekenbehoeften va0f Bouwkundigen 
Th. J. DOBBE, te Utrecht, 

V o o r s t r a a t 502 en 503. 
ln liet Magazijn is steeds voorradig: eene rninte 

keuze van wit en getint Teekenpapier in rol
len en vellen uit de be-stn Fabrieken. Détailpa
pier in diverse kwaliteiten. Uitmuntend Calqueer
papier en Calqueerlinnen, dit laatste is eene 
kwaliteit uitsluitend voor mij gel'aliriceeril en daar
voor met mijne lïr i iui gewaarmerkt. 

Papier au Millimetre ™ alle andere Tee
ken- en Bureaubehoeften voor Ingenieur*. 
A r c h i t e c t e n eu A M M M M . 

Monsters teerden op aanvrage gratis toegezonden. 
He vcrsolnllende Teckenpapiereii van de Firma 

C A R L SCHLEICHER & SCHuLL te Duren, 
waarvan steeds monstws in onilerseheidene Tijilscliril-
teu voorkuinen, zijn Ilij mij te verkrijgen voor de 
daarop aangegeven prijzen, zonder eenige ver
hooging. 
§0F Papier Diaphane voor het maken van 

Calques voor Photolithographic!!. 

t ip Dinsdag dén 13den September 1881 zal . 
behouden, de goedkeuring van het bestek door den 
Minister van Waterstaat , Handel en Nijverheid, 
door de ZÜIDER-STOOMTRAMWEO-MAATSCHAP-
1'I.I Ie Iteedo, ten haren kantore worden 

A A N B E S T E E D : 
Het VERNIEUWEN der brug over de 

rivier de Donge te Raamsdonk, in 
's Rijks grooten weg van Breda naar 
Gorinchem. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur 
.1. A . R O E S T V A N L I M B U R G te Oosterhout, van 
12—2 uur. 

Aanwijzing uan de brug Vrg'dag den 9den Sep
tember , des voormiddags teu 11 i / 2 uur. 

B E S T E K en T E E K E N I N G E N zijn verkrijgbaar 
bij de heeren B R O E S E Sc CO.MI ' , te Breda', voor 
den prijs vun ƒ 1 , — 

De inscbrijvingsbUjetten moeten op den dag der 
besteding vóór 12 uur zijn ingeleverd. 

G E N T (België). 
Eenige Fabriek vun bet Vasteland, waar alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaardigd worden. 

MONSTERS en 31 ONST E11K A A11T KX ziji 
franca aanvrage te bekomen. 

GIPS en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden geguranilcerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, R, FREEM, 
Architect te Arnhem. 

Verwarming en Ventilatie. 
GENESTE HERSCHER & C. 

l ' \ l t l - U « • l l l t l F t t H B f c . 
Ingenieurs en Constructeurs van 

C A L O R I F È R E S . 
Generaal-Agenten voor Nederland, 

CIIAKLKS KEMY It BIENFA1T, 
Boompjes 54 , Rotterdam. 

S C H O O L B A N K E N , 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Mi nl el It'ii v i i i i i ' h u i i d r n . prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. I I I 1 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Goudsche Singel 98. Generaul-Agent voor 
Nederland en Indië van ile zoo gunstig (tekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren J O S S O N Sc D E LANGLE. 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
wonlen op aanvrung franco toegezonden. 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
FABRIKAAT 

EEUIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 
N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H. TRIP. ROTTERDAM. 
Mo/nik 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 , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , ens., alsmede B E K L E E D I N G 
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 Ageitgekap van Maw .(.• 0'. 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Scliccjonokersltaeen X". t't'ï en Joverstraal N". 5G. 

R O T T E R D A M . 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M 8 T H H D A M . 

- A - l j t f o i i i e e i i 1 > « ' | » o i 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
VAN 

SWIKVC'K , IE HKiMKS. FltWkltUk. 
ZILVEREN M K D A I L I . E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen c n Ptïjseounuit zijn te lievrugen Iiij 

J . .1. S A N I ) , Wrjnhaveii lt) llotterdam, alwaarook 
verkrijglianr: Veiseliillenile soorten van goeilkoo|ie 
T E G E L S e n TROTTOIRSTEENEN (genre 
Siin-egiieinines). 

I PARKETVLOEREN, 
S V I L L E H O Y S B O C H . «1ETTLACH 
3 BOCH F r e r e s . M A I B E U G E 
g M I N T O N . H O L L I N S & C". . STOKE 

Iiij ilc Vvrtcfti-iiivoiirdigiTS en l>f-|n'>tlioiidcr.s: 
i D E L I N T * C " , Haringvliet 7, llotterdam. 

P U N A I S E S . 
Geheel nieuw. Groote verbetering. 

Deae Punaises uit één stuk n l verstaal vervaar* 
i l igd, hebben hel onbetwistbaar voordeel dat /e ster
ker zijn en de ponten niet kunnen breken, of door 
bet dekplaat je drukken, wat bij de bestaande soor
ten maar al te dikwijls gebeurt 

Dezelve zijn voorradig iu doosjes van 100 stuks. 
In ieder doosje is daarbij een klein instrument (de 
vorm van een vorkje) waarmede de Punaises zeer 
gemakkelijk uitgelicht kunnen worden. 

De prijs is 60 cents par doosje eu wordt tégen 
toesend ing vnn een postwissel van 70 cents waar
op tevetW de aanduiding P u n a i s e s is gevoegd, door 
het geheele land franco toegezonden door 

T h . J . D O B B E , 

Miigiizijii vim Ti'i 'kt ' i i l it ' l i iM ' l ' t i ' i i voor 
BoBWknntligen t«' t ' T K E C H T . 

Specialiteit 
VAN 

W A T E R P A S - , HOEKHEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teelenaars, enz, 

G e ë m a i l l e e r d - i j z r a PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
l»K «I O X i i II & C°. 

Civlel-ingenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaariligen iu den kortst inogelijken tijil alle soorten van Stoombaggermolens iu limit- of 
ijzereonstrui-tie, volgens eigen systeem, geseliikt voor elke diepte en o|ilireugst van Int) tot ÜUUO j i e r 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ketels. Drijfwerken, Locomobielen. Heimaohines 
Steen Tegel vormmachines. IJzeren Kap- en Brugconstructtèn e n z . 

Gedrukt bjj ü . W . van dw Wiel & O . te Arnhem, 

Zestiende Jaargang. N°. .'37. Zaterdag 10 September 1881. 

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. 

Met almn-icmcnt bcilriiajrt vwir bet biiuiciilaiid ƒ 1.65 per 3 raai 
wel bij voornïtbetiding zes gulden pix jaar. Afzonderlijke immiiiers 
uitbesteding 15 neut. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

dc Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ailvertentién VSO 1—5 i 
jiliiulsriiiiiili- cn 10 neut vo 
teiiliind --'i i'i'iit |jer rcjtt'l. 

ids f l . - , dssrbc 
san bewiknonttiiei 

II 20 er ut vour clktui regel 
Advertenties roof liet biii-

K E N O N P H A C T I S C H M K D K I> I N f l K H 
F.X 

O N I i t A C T I S C H E SI 'OuHWEt ïKN. 
Ik ontving vanwege de Westing/anise Brake Com-

p*my d n jonirNle loli-aBevermar vun The Itaiheng 
Engineer, die een nan|irijzend artikel bevat van 
Heberlein'i rem' Men ziet wel , dal de beer 
Westinghouse eon Xnord-Amei ikunn i ^ . Zijn volk 
toch staat bekend als oupractiscb. Het is onvoor
zichtig, roekeloos, dol. Het heeft altijd in deu 
mond : »Go ahead". Kn voorzichtigheid is de moe
der van de |Kirseleinkast. Hei. land wonlt overstroomd 
met Dl til schers, Krigolschen, enz., die niets voort
brengen, muur veel kosten aan statistiek. Het heeft 
geen staand leger, zoodat het dun ook spo.idig zul 
worden ingelijfd door lÜsmurck. Zijn millionaire be
talen vierhonderd duizend francs voor een stuk doek 
van Meissonnier, groot drie of vier vierkaule palmeii 
en bestellen demt'ii , die elk zi'Venlig dui/end train's 
kosten , onulal zij gelijken op de bekende drie bron
zen deuren vuu libiberti ;iau bel Iktptisterimii van 
den Heiligen Johannes te Florence. Een Hollander 

is practi^cher. Als hij een huis bouwt, mil hij 
een timmermansbaas, die weinig loon vraagt en 
reeds sedert üijn jeugd pruclijk heelt opgedaan, ter
wijl de architect zijn kostbaren tijd verknoeide met 
te turen in de theorie van Schinkel, een onpraotiscfa 
mensch, die zich het meest tehuis voelde iu het 
oude (jriekculand. Kn wij zijn iu bel jonge Holland. 
Daar zijn wij ook veilig. Wij hoblieii uun hel M i 
nisterie vau Oorlog meer dan honderd ambtenaren , 
die allen hard werken als ezels, zoodat ons leger bij hel 
nilbaiNteii van den D uil sch- l ' i urischen oorlog slapelooze 
nachten kostte aan Molike. Wij lokken geen lieden 
met »vreemde smetten" in hun bloed , maar ver
momden in één seizoen vijftig duizend Huntuinmers 
door koorts en hongersnood ru maken vijftig duizend 
lliiiitumsche buffels af (zonder te spreken vnn die in 
andere gewesten op .lava), zoodal de Indische be
grooting bel volgende jaar driehonderd gulden lager 
sal zijn tengevolge der schrapping van eeu |tosl bij 
het kadaster. 

En vooral zijn wij niet onnoosel genoeg om een 
mededinger uun te hevelen. "leder begrijpt", zegl 
droogstoppel, »dat ik niet de moeite zou nemen een 
boek le luien drukken. [Ma.r tb,velaar of lh>hof(ie-
veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij], 
dut Itusselinck en Waterman ook te lezen krijgen, 
want. wie een concurrent op deu weg helpt, is eeu 
gek." Ofschoon : mfgunst is mijn zaak uiet." 

Hoe onpractisch ik den heer Westinghouse ook 
vind it l ik tiM'b ondanks mij zelven bekennen, 
ilul er eenige erdneric steekt iu zijn verbreiden 
vuu den lof van Hebeilein. Dit ligt zeker uan het 
zelfvertrouwen der Yankees. En dat zelfvertrouwen 
zal wellicht een enkele vertrouwen inboezemen op de 
toekomst van deu hoogdruk rem. 

Laat. ons nu eens tien wat het genoemde tijdschrift 
eegt. Hel geeft vele figuren, die onmisbaar zijn 
i u verklaring vuu deu teksl. Dt: practische zin der 
Nederlanders heeft totnutoe belet, dat zij een week
blad voor ingenieurs, architecten, fabrikanten en 
bazen bezitten, rijk genoeg om veel platen te geven; 
daarom moet ik den onpractischen lezer verwijzen 
naar bel maandwerk en zul er hier slechts het vol
gende uit overnemen, 

De zelfwerkende aaneengeschakelde wiijvings-reui 
MUI Heberlein mankt builen Engeland grooten opgang 
en heeft gewichtige wijzigingen oudergaan sinds zijn 
eerste aanwending. (') 

Onder de voordeelen vau den verbeterden ketting-
rem van Heberlein kunnen wij de volgende opsommen : 

1. Elke rem van Heberlein i s , wat bet bereiken 
vuu het doel belieft, onafhankelijk van de andere. 

2. Er zijn geen bijzondere kop|ioliiigen noodig, 
en wagens kunnen in den trein wonlen opgenomen 
tonder uit te wijken. 

3. De remmen zijn beschikbaar en doeltreffend, 
onverschillig of zij gekoppeld zijn aan een locomotief, 
die voor het stelsel al dan niet. is ingericht. 

4. Als de aankleiiuuing vau de remmen plants 
heeft, blijven zij vast totdat zij met voordacht wor
den weggenomen. 

Men beeft de I lebei lom-remmen in Duitschland 
bijzonder gunstig ontvangen , en na zorgvuldige proe
ven , lot vergelijking met andere, aangenomen op 
de vnornuamsio Pruisische spoorwegen, ook op den 
Keizerlijken Militairen Spoorweg. Zij worden ook 
gebezigd in Uru/Jlic, op de Centrale Daan iu Lira* 
guay, dc lijn l'urijs-Orleaus, de Htissische Oostseo-
banen, den s|morweg Orel-Vitepsk, de Jura-Ilern-
Euzerii-lijn (zie ook Die Kisenbuhn , '2D A"ug. jl .). 

(>) Oimo i.unLi U' , . ,1 . dc iiu/iuiit'iit- Alb. Kssteni, beeft 
in .I- IVhriiuri-versluiering vnu ons Instituut vuu 1 agSaMHUI 
ook ib n ki'ltiiiu-rtui van Heberlein beschreven eu geteekeml, 
die loeii nog iiit-1 doorgainiile was eu de nutoiiiaticïteit luiste. 
Hij heeft toen tien ketting-rem vuu ('lurk rn Welih, evenals 
tien lijilruiiliM'lieii rem vai: Barker, slechts uiet een paar 
wnnriliii beliioideld, / i j die, al- lieneft-naars vnu i|r nutwik-
krlin^-lier, (ïuariiu tol tie geuetis run die twee reaunea op-
kliiniiieii eu Int uoodje van tie kous willen weten, kinimii 
Int 1 weetsjieriglifid lenselieu aau liet Paper OH continuous 
riölwmi lattices, rein/ bejore the Stwieti) ut' engineers fit/ 
fti/li.im tl. For, on tit December \H"(2. 

Zij worden gezegd weinig te kosten en zijn eenvoudig. 
Tot zoover het Eugelsche tijdschrift. Wat de 

geringe kostbaarheid betreft, zou men gaarne we
ten, t i l ' deze betrekkelijk of volstrekt is, vergeleken 
mei die vnn Westiiighouso De heer Kapleyu heeft 
ïn de hierboven vermelde verhandeling er reeds op 
gewezen, dal men slechts lellen moet op de bosten 
der rem-eenhetd, dal is: de eenheid van rem-ver-
mogen. Hij wees op de paardekracht, die als een-
beid der kosten van een stoomtuig wordt he-chnuwd. 
Eeu kruiwagen en een man kosten minder dan 
een spoortrein met zijn personeel, en toch zul nie
mand bij voorkeur' een pakje van Arnhem naar Pa
rijs verzenden inet dien ngnedkoopen" kruiwagen. 

Ook zon men gaarne vernemen iu hoeveel secon
den Heberlein mei zijn toestel een trein kun doen 
stilstaan, eu op welken afstand van een gevaarlijk 
punt, b. v ue H|ieii brug, een naderenden trein, 
enz. Eindelijk: bij welke snelheid. 

N u . deze vragen zullen na iïi September worden 
tipgelosl door vergelijkende remproeven up de liuun 
Derlijii-Hreslau. 

Men zal het misschien vervelend vinden, dat ik 
zoo dikwijls op de remmen terugkom. Muur ik ben 
een goed Hollander cn du^ koppig. De hccrKapteyn 
noemde in \H~H de vraagstukken van smal spoor cu 
z-'llwerkelideii rem questionsbrülantes. De Opmer
ker heeft jarenlang koppig geijverd voor smalspoor ui 
Indië en eindelijk zijn zin gekregen. Ofschoon ik , ge
lijk mijn meeste Imidgenoüten , de Fraiischen voor even 
oppervlakkig houd als wij degelijk zijn, beaam ik toch 
het voorschrift van Couviier: Erappez fort, f rap-
pet juste et surtvut — f rappel souvent. Na
tuurlijk ben i k , als goed en pruetisch Hollander', 
tegen overdrijving. Alles met mate. Daar blijf ik 
bij. Ik vind het dan ook dwaas, dat men niet 
is blijven stilstaan bij secundaire banen van on
geveer een el wijdie. Men heeft nu reeds een ter
tiaire baan aangelegd van slechts vijf en twintig 
centimeter breedte (Die Eisenbahn, 16 Juli 18KI). 
De lengte der baan bedraagt veertien kilomeier; zij 
beeft elf bruggen, waarvan ééne meer dan derlig 
meter lang is. De s|«K»rstaven bezitten een gewicht 
van 12.4 kilogram |ier strekkenden meter. De wa
gens hebben iu hel midden een gang. en elke links 
en rechts een plaals; zij zijn zeer comfortable — ik 
houd meer van den HoUandjchen eenvoud. Het rol
lend materieel is dwergachtig en hopsen — ik houd 
van Hinken, zwaren, solicden bouw, zooals de schep
pingen van onze Kegeering, b. v. het stadhuis te 
Semarang. Het gewicht van een wagen is vier en 
een halve ton, dat der locomotief acht. De treinen, 
die mei een gemiddelde snelheid van twee en der
tig kilometer iu het uur rijden, bestaan uit twee 

personen- en twee goederen-wagens. 
Het is onnoodig te zeggen, dat deze malle lijn 

in de onpractische Vereen igde-Sta ten ligt. Zij ver
bindt Ifedford met North-Ki lWica (Massachusetts). 
Zoo de exploitatiekosten toenemen bij afneming vau 
de spoorwijdte, gelijk onze degelijke vooi-standers 
van breede lijnen op Java beweren, moet deze baan 
een geldelijke zelfmoord zijn. N u , ieder weet ook, 
dat de s|«omwegen in Massachusetts slechts vijf en 
zes percenl makeu. Dun zijn onze staatsbonen m j -
wat voortleeliger. 

Even gek als de Yankees zijn de Franschen. Ieder 
weet, dat wij veel degelijker zijn. In frankrijk 
heeft men zelfs draagbare spoorwegen. De firma 
Decauville heeft bij den wedstrijd van landbonw-
weikliiigen te Versailles voor de zesde maal eeu 
gouden medaille ontvangen voor haar train-bijou. 
De baan is zes decimeter breed, de stoomwagen 
weegt vijf ton en sleept aes tot tien rijtuigen, ver
deelt! in drie klassen. 

I>e genoemde firma heeft de honderd kilometers 
geleverd voor het vervoer van Russische troepen in 
Turkestan; zij werkt nu roor het kanaal van Pa
nama, de spoorwegen iu het gebied van den Senegal, 
de havens van Sobaslopol, Newhaven, enz. Zij le
vert ook aan enkele suikerfabrieken, maar ik geef 
de voorkeur aan de eerwaarde Juvuanschc kar of 
pedottie. Men moet op Java de adat eerbiecugeoj 
anders komt er opstand en verlies van het batig saldo. 

Wat het gebruik in den krijg belieft, ik ben voor 
vrede. Kn met Ministers van Oorlog en Koloniën als 
de onze hebben wij niets te vreezen. Ieder is bang 
voor ons, zoowel de Atjihnees ala de Pruis. 

Maar ik lien ook voor rechtvaardigheid. Daarom keur 
ik het af met Engineering (20 Augustus j l . ) , dat 
men van de rampvolle botsing uun het station Black
burn , vóór het opanbaarmaken vau het verslag van 
het Ministerie van Koophandel en de uitspraak der 
gezworene, tien Weslinghotise-rem de schuld heeft 
gegeven. De machinist was onervaren; hij kende 
dien rem eerst sinds drie weken. Duim een half
uur na het ongeval, toen de vier onbeschadigde rij
tuigen uit de l i j werden getrokken , waren de remmen 
niet aangeklemd. De rein was in goeden staat en 
werkte onmiddellijk nu het aanleggen. 

Zoo wantrouw ik ook sjteculanten en lieden , 
die spieken over zaken builen huil vak. De bankier 
Mar t in , tlie zeer veel aandeelen heeft in de Smith-

rem*maatschappij, veroordeelt liet gedrag vuu het 
lïritsehe Ministerie van KouphnmH in zake remmen, 
l'uli.s ètcs nrfèere, Monsieur Josse. Hij berOSpI 

not op de bijeenkomst der spoorwegbestuurders, 
d i - s zorgvuldig iederen tegenstander van den Ittcbt-
ledigen rem hadden uitgesloten. Be Times van 3 
September jl. vergelijkt ze zeer aardig bij een ver
gadering van vossen, die bun staart hebben verloren 
eu bijeengeroepen z i jn , om indruk te maken op de 
iiveiige exemplaren van het vossenras en dezen het 
luchtige en hut gemak te betoogen van de st aarte
loosheid. 

N u , ile hoer Westinghouse heeft, geloof ik , in 
<le meening van ieder onpartijdig ingenieur, den heer 
Smith overwonnen. Ilij treedt i pnienw in het 
Btrtjdperk en schijnt tol Heberlein te zeggen: A nous 
den.r maintcuant! 

Omstreeks half September zal het belangwekkend 
steeksjHd op de baan Herlijn—Breslau aanvangen, 
leder , wien de veiligheid vun hel s|ruorwegvorvoer 
in bet algemeen en van zijn eigen hagje iu 't bij
zonder niet oversehillig is, zal ongeduldig de uit
komst verbeiden van een strijd, die zoo ridderlijk 
gevoerd wordt, nl is bet ook onpractisch. 

ö Sept. 1881. ten praclisch Hollander. 

TRIPOLITH. 
In no. 33 vnn dit blad wenl gewezen op een 

nieuw bouwmateriaal, genaamd: •Tripoli th", dut 
ook in no. 34 , bij advertentie, wenl aangeboden, 
en aangezien bet niet van belang ontbloot is, 
van dat materiaal iets meer te weten, zoo zal het 
den lezers van dit blad zeker welkom zijn, te ver
nemen , wat een huitcnlandsch tijdschrift daarvan zegt. 

Onder de talrijke voorwerpen op de Octrooi •ten
toonstelling te frankfort a i M , trekt een kleine, in 
zekeren stijl opgetrokken, tempel —gebouwd rechts 
van het ingang portaal naur het boofd-tentoonatellhgs-
gebouw — de bijzondere uatitlaclil van vele bezoekers, 

De geheele tempel bestaat uit het nieuwe bouw-
materiaal. uitgevonden door Bernard von Schenk, 
te HeitleÜAvg en in Duitschland gepatenteerd onder 
den naam: Tripolith, Door dezen tempel woidt 
aangetoond, tot welke doeleinden men dit materiaal 
alzoo kun aanwenden. 

Het tripolith is met het gips en cement verwant, 
maar heef! eene groote voortreffelijkheid door zijne 
buitengewoon spoedige binding en gering soortelijk 
gewicht. De aanwending ervan is thans reeds 
uitgebreid, niet alleen als bouwmateriaal, maar ook 
voor- de chirurgie, waarbij het als verband-materiaal 
het gips spoedig zal verdringen. 

Zijne bruikbaarheid als verband-materiaal werd 
het eerst geconstateerd door de beide beroemde chi
rurgijns Langcnbeck en Czerny. Als bijzondere voor
deelen daarvan boven het gijis, met calcium en sili
c ium, benevens eene geringere hoeveelheid ijzeroxy-
dul als hoofdbcs.tundde.elen, voert Langenbcck het 
volgende uan: tripolith schijnt uit de lucht minder 
vochtigheid op te nemen en zijne bindende eigenschap
pen niet te verliezen , wanneer het langen tijd met de 
lucht in aanraking is; tripolith-verbanden zijn lichter 
en daardoor voor de gekwetsten aangenamer; volko
men droog, is gegoten tripolith ongeveer 14pereent 
lichter dan hetzelfde volume gegoten en volkomen 
droog gips; het tripolith-verbund verhardt sneller, 

in 3 ÏÏ 5 minuten; eenmaal verbard en droog, neemt 
het tripofitbrverband geen water meer op, en tripo
l i th is lier kilogram bijna 2 % cent goedkooper dan 
gips. Professor Czerny zet er den klemtoon op, dat 
het nieuwe materiaal, langen tijd aan de lucht bloot-
gestald, uan bindkrucht niet verliest en daardoor, 
in oorlC£-tij 1 r bijzonder belangrijk is voor bet gebruik 

bij gekwetsten. 
Het tripolith is a h bouwmateriaal niet alleen boven 

het gips te verkiezen, maar het beantwoordt aan 
eene groote, lang gevoelde behoefte. De ervaring 
ïtv?ft bewezen , dat. bet niet alleen alle goede eigen-
soaappen vau gips bezit, maar bovendien de gebre
ken daarvan mist, en daardoor op een hooger stand
punt komen moet. 

Kinnen korten tijd zul men zich van dit materiaal 
overal bedienen, waar het erop aankomt soliedc 
bouwwerken Ie stichten: ja zelfs hel veel duur
der cement zal het vervangen, omdat het verwerken 
van tripolith tot beton) zonder twijfel, goede resul
taten zal opleveren, wanneer de menging met '/j 
droog grof rivierzand geschiedt: alsdan mag het t r i 
polith niel te dun gemengd wonlen. 

Aan de oriieuient-fabrikage is door de uitvinding 
vun dit materiaal een niet minder groote dienst be
wezen, dan aan du chirurgie en aan de boowidjver-
heid. Hel verdient ook aanbeveling voor plafond-
bepleistering, welke zich zeer glad, net en soliede 
laat verwerken, zonder, in de geringste mate, de 
bekende kleine drijfbluasjes te vertonnen. Voor den 
gipsgietors*arbeid — lijsten trekken, metten draaien, 
enz. enz. — is dit materiaal ook heter dan gips. 

Een mengsel van tripolith met I tot 2 deelen 
grof zand geeft, als pleisterkalk verwerkt, eene vaste, 
schoone, gladde muurbepleistering, welke aan den 
invloed van het weder meer weerstand biedt dan 

eene kalk- of gipsbepleisfering , daar het hoegenaamd 
geene vochten opneemt. Voor dergelijke heplcisle-
ringen verdient bet daarom evenzeei aanbeveling. 

De bindkracht vun het materiaal is sneller en 
sterker dun bij gips. Wanneer het is opgestijfd, 
bevriest het niet en droogt veel sneller dau gips-of 
kulkcement. Hij eene beproeving, met gelijke, hoe
veelheden gips eil water, en tripolith en water, was 
het luatste mengsel 147 uren vroeger uilgedroogd 
tlau het eerste. 

Alle werkzaamheden , in tripolith uitgevoerd, zullen 
14 tot 16' percenl lichter zijn dan die in gips. Voor 
zware dekstukken i-. dit een omuiskenbaar vooi deel. 

Meu kan ook in tripolith uitgevoerde ornementen 
afwasscheu, zonder dat zij hunne scherpe kanten 
verliezen. 

Indien een voorwerp van tripolllb eetimaul met olie 
bestreken wonl t , is het volkomen verzadigd en de 
verder aangebrachte verven behouden een vasten, 
levendigen glans. De verven verbinden zich inniger 
met bet fabrikaat, zoodat eene afebUfering, als bij 
gips het geval i s , niet voorkomt. Het veilVerbinik 
is duurbij veel geringer eu daanloor goedkooper. 

Met dezelfde hoeveelheid verf, waarmede men 1 M 1 . 
oppervlak op gips bestrijkt, zal men ruim 1.3 M * . op 
tripolith kunnen bestrijken. Voorts is het een feit, 
dat ile verven op geen bouwmaieriaal zoo goed bare 
klem- behouden, als op tlit materiaal. 

Hoe ouder het tripolith wordt, des te vaster 
wordl het , zoouls breek-proev en klaarblijkelijk lie we
ien li-bben. 

Volgens de octrooi-beschrijving komt de vervaar
diging van het tripolith, in hoofdzaak, op het vol
gende neer: 

In dc gipssteengroeven worden de lagen , voor
komende iu de onderste beddingen, als voor gips 
minder geschikt, meestal niet gebruikt. Deze, sterk 
met kiezel/ure aluinaarde dooraderde, gipsstecn wordt 
ah grondstof gebruikt; zij wordt iu ruwen toestand 
met de kiezelzun: aluinaarde, in verhouding van 3 
deelen gipsstecn tot 1 dtnd aluinaarde, tezamen 
gemalen, en tlau met ge pulviseerde hoogoven-raaks, 
in verhouding van ongeveer 9 dealen gipSStoen en 
kiezelaarde-pulver tot I deel coaks, zorgvuldig ver
mengd. Dit mengsel wordt, zonder toevoeging van 
water, in een ketel, onder voortdurende omroering, 
tot 120° C. langzaam verhit, dan ontstaat eene 
verdamping van de waterdeeleti, welke zich in de 
massa bevinden , en na de verdamping wordt de hitte 
verhoogd, totdat 'le calorimeter 200" C. aantoont, 
waarop het materiaal gereed is. 

De prijs van het tripolith bedraagt te Heidelberg 
per 100 K O . : voor chirurgische doeleinden 3 Mark 
80 Pfennige (f 8.28); uls bouwmateriaal i Mark 95 
I'f'ennige (ƒ 1.17.) 

D. v. R. 

E E N M A G E R R A P P O R T . 
In no. 21 van dit weekblad werd bet programma 

medegedeeld van de prijsvraag vooreen vereenigiugs-
gebouw, uitgeschreven door het Restuur van den 
Plan ten-en-Vogel tui n te Arnhem. Hij de uitnoodi
ging tot deelneming werd den deelnemers aan den 
wedstrijd het vooruitzicht geopend om een afdruk te 
bekomen van het rapport der jury van beoonleeling, 
en hieraan is dezer dagen voldaan, maar de lezing 
daarvan heeft niets dun teleurstelling gegeven. 

In ile drie bladzijden druks, waaruit bet rapport 
bestaat, wonlt zoo weinig gezegd, dat uien gerus-
telijk mag verklaren, dat de prijsvraag voor 38 
inzenders niet het minste nut heeft gehad. In een 
rapport van beoordeeliug toch verwacht men, dut op 
d<; feilen der antwoorden gewezen zal worden, ojidat 
de ontwerpen er hun voordeel mede kunnen doen, 
maar de jury heeft zich die moeite niet gegeven en 
de ontwerpers kunnen zich met een orakelspreuk 
tevredenstellen. 

liet doet ons leed, op dit verzuim te moeten 
wij/en, temeer tiaar de uitschrijving dor prijs
vraag op flinke wijze geschiedde; de bouwkundigen 
hebben getoond deze zienswijze te deelen; want uiet 
minder dan 41 antwoorden werden ingezonden , 
en dit getal is groot, daar er weinig tijd voor de 
beantwoording gegeven en de beschikbare bouwsom 
Ie laag gesttdd werd. In ons oog hadden de deel 
nemers aun den wedstrijd aanspraak op eeu rapport 
der oeoordeel ing , want het door de jury opgemaakte 
stuk, dat wij hieronder laten volgen , kan dien naam 
niet dragen. Het luidt ala volgt: 

vAan hei Bestuur van den 
Planten-en-Vogeltuin te Amhnn. 

De Commissie van Renonleeling voor de ingeko
men schetsplans voor een Vereenigingsgebouw voor 
pl.in. 1000 personen op het terrein van den Planten-
en-Vogeltuin te Arnhem, beeft de eeru bierbij haar 
rapport van beoonleeling over te leggen. 

Aangenaam is het baai', naar aanleiding der een 
en veertig schetsontwerpen, die door u werden ont
vangen, de verklaring te kunnen geven, dat bij eene 
groote deelneming ook veel verdienstelijke eo talent
volle arbeid geleverd i s , hetgeen voorzeker voor een 
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deel m a g wonlen toegeschreven aan de nn1iekroni|ien 
wijze, waarop de prijsvraag door " wenl uitgeschreven. 

De arbeid der Commissi.' wenl door u zeer ver
gemakkelijkt door liet tentoonstellen der teekeningen 
in een der zalen van het Invaliedengestie hl l iron-
beek, zoodat haar dan «sik hij een eerste onderzoek 
en onderlinge vergelijking der een en veertig schots-
plans reeds spoedig bleek, dat de volgende I I I out-
werpen, ofschoon iu sommige oplichten niet zon
der verdienste, zoowel wegens de gebreken en het 
onvoldoende in de plan teeken ingen als wegens eene 
gebrekkige optassing der gevel- en binnen-arcliitec 
tuur, buiten eeue meer nauwgezette lieoordeeling kon
den blijven. 

Deze waren de schot-plans gemerkt met de motto'-: 
1. Vogel- en Plantentuin 
2. Apollo. 
3. Onvermoeid vooruit. 
4. Eerste proeve. 
5. G l ü c k nuf. 
G. Floral ia. 
7. Aiidulron. 
8. Velp. 
9. Geen geld geen Zwitsers. 

10. Paris . 
11 . E w i g jung ist uur die Fantasie. 
12. oen Ibiit zijn wijsje 

•en wipt door 't groen. 
13. Pro nihilo. 
14 . A a n de vrucht kent men den boom. 
15. L ' a r t é l è v e l a m e . 
16. De gustibus non est disputaudem. 
17. T i tan ia . 
1 8 . E i nihilo nil fit. 
19 . Nijverheid. 
20 . Eendracht maakt macht. 
21 . Tu ii on. 
22. A (monogram). 
23. (Zonder motto). 
24. Het vergeel mij nietje 
25. Studie brengt me tot de wetenschap. 
26. A r n h e m . 
27. A . P . V . (Arnhemsche Planten- en Vogel-

tuin). 
28. Flora B. 
29. Kunst doet leven. 
30. Dc planten cn vogelen komen tot hun recht 

in de o|*'ii nutuur. 
31. Est modus ln rebus. 

Van de tien overblijvende plans , die mi in over
weging kwamen, bleek, dat ofschoon vele goede eigen
schappen vertoonende, verder moesten worden bui
tengesloten, voornamelijk ook wegens de al te groot-
scbe opvatting met het oog op de gestelde bouwsom: 

1. L i l i e r t é . 
2 Kunst und Prak l ik. 
3. Q n i i m duo faciutit 

idem non est idem. 
4. Flora en Fauna. 
5. Renaissance, 
0. Natuur eu Knust. 
7. Natuur en Kunst gemerkt O A . 

De drie overblijvende ontwerpen , die aan een ver
der onderzoek en onderlinge vergelijking werden o n 
derworpen om voor bekroning in aanmerking te kn 
m e n . zijn die gemerkt mei de motto's: 

1. P luen i s . 
2. Oen us. 
3. Vereeniging. 

N u moest ook worden nagegaan of d >ze laatste 
drie ontwerjieii voor de gestelde som /ouden kunnen 
worden uitgevoerd, hetgeen bij de .'tl eeiNlgeuoein-
ilen onnoodig bleek, daar toch , al was ook inet d» 
ge-telde bouwsom rekening gehoo<Jen, door de on
voldoende architectonische oplossing der gestelde vraag 
geen der 31 ontwerpen door de Commissie zoude 
kunnen wonlen voorgedragen. 

Het bleek zoowel uit de teekeningen als uit de 
bijgevoegde memorie van toelichting, dat eigenlijk 
geen der 10 hierboven vermelde ontwerpen zou kun
nen worden uitgevoerd voor de gestelde buuwsum; 
maai* de beoordeelaan meenen iu uwen geest te 
handelen, die plans tot bekroning voor te dragen, 
waarbij door den ontwerper met de gestelde bouw
som was rekening gehouden, en haar voorstel ter 
bekroning u nader toe te lichten vau hel ontwerp, 
gemerkt met bet motto: 

1. Phoenix. 
De opvatting van dit ontwerp acht de Commissie 

de juiste met hel oog op de beschikbare bouwsom. 
Het plan geeft de gevraagde lokalen. De groote 
zaal, van drie zijden uit den tuin toegankelijk . hicdl 
vele voordeelen. De verandah's zijn goed geplaatst. 
Ofschoon de eenheidsprijs van ƒ 8 . den Commissie 
vrij laag voorkomt, gevit dil plan den meest en waar 
borg uitvoerbaar te zijn zonder de gestelde som aan
merkelijk te overschreden. De details zijn voldoende 
en getuigen vun smaak eu vaardigheid Dil ontwerp 
heeft veel verdienstelijks, soodat h e l , volgens een
parig gevoelen der Commissie, iu de eerste plaats 
Ier volledige bekroning dient (e worden voorgedragen. 

2. Oonue. 
Dit plan is met het oog op d e l vvsnin te groot sch 

opgevat en le kostbaar, maar afgescheiden daarvan 
heelt het veel verdienstelijks, vooral wat de iudee-
ling van het plan betreft. De ontwcr-icr heeft zich 
aan het programma gehouden, de gevraagde lokali
teiten zijn voorhanden. De verhoudingen der groote 
zaal zijn goed, de groepeering van biljart- en res
tauratie/aal mei di- groote zaal is gelukkig gevonden. 
|le toegangen en de Vestibule zijn gebrekkig, de 
[lijier iu het midden van deu voorgevel in de as 
van bot gebouw verdient a /keuring , de verandah's 

zijn te smal. De gevels zijn goed opgelost, gelukkig 
vun verhoudingen eu drukken de bestemming vuu 
het geboUW, ofschoon wel iets te monumentaal , 
L'oed uil . De voorgevel i- te veel verdeeld eu min
der gelukkig dan zij* en achter-gevel. Di t plan heefl 

veel verdienstelijks, zoodat he i , volgens eenparig 
gevoelen der Oimii i iss io , iu de tweede plaats ter 
volledige bekroning mag worden vonigediagen. 

3. Vereeniging. 
De opvatting van den plattegrond i* aam ÜL' 

en nadei l de uilvocrhuui beul voor de gestelde -om 

De gevraagde lokalen zijn voorhanden, ofschoon de 
biljartzaal te klein is. Van de gevels heeft du voor
gevel veel verdienstelijks. De overkapping der groote 
zaal i s , zooals de teekening aangeeft, ondoenlijk. 
He details verraden gemis aun practische kennis en 
zijn vuurde uitvoering ongeschikt. Niettegenstaande 
de vele gebreken meent de Commissie dil ontwerp 

in de derde plaats voor de bekroning u te kunnen 
voordragen. 

De Commissie heeft dus dc eer, als resultaat van 
bovenvermelde beschouwingen, aan il voor eene vol
ledige In-kroning voor Ie dragen, ile volgende oht< 
Werpen, gemerkt : 

Pboenii den 1" Prijs van ƒ 300 . 
Ocnus » 2*" » » » 2~>0. 
Vereeniging • 3™ •> n • 150 . 

Arnhem, 12 Augustus 1881. 
Be Commissie voornoemd, 

A W . V A N D A M . 
E . Gooit» 
0 . M U U S K K N . " 

De lezing van dit s tuk , dat den naam van rap
port van beoonleeling niet dingen k u n , zal geen der 
mededingers bevredigen ; het ware In-ter geweest (-een 
rapjNirt toe te zeggen dan zulk een mager stuk ibjur 
den druk tc verspn-iden. liet doet den leden vuu 
de jiirv weinig eer a a n , de rechten der deelnemers 
aau den wedstrijd zoodanig te miskennen eu het 
stemt onaangenaam , dat onder hel drietal juryleden 
twee Bestuurders zijn vau de Maatschappij tol Be* 
vordering der Houwkunst, die dan tur.li in de eerste 
plaats het aangewezen lichaam is om voor dc rech
ten der Irouwkuustenaars op le h o l e n . 

M A A T S C H A P P I J T O T R K V O R D K I H N i i D E R 
H O U W K U N S T . 

Vergadering ran 7 September I NS I 
De Voorzitter opende de vergadering eu beetle de 

leden, alsmede he l nieuwe lid , den heer A . lt. Freem, 
welkom op deze eerste vergadering van ' l seizoen 
1881 - 8 2 cn lfev.il hun a a n , de belangen der Af 
deeling zooveel mogelijk le behartigen eu de verga
deringen getrouw te bezoeken. 

De heer F . Rerghuis had kennis gegeven op deze 
vergadering niet teg.-nwooitlig te kunnen z i jn , we
gens uitsteiligheid. Ingekomen waren: het verslag 
vuu de Ambacht-si boni a lhier , alsmede het vei-slng 
van de Afdeeling 's-Gravenhage over 1 8 8 0 — 8 1 . 

De Secretaris las de iu .luien der laatste vergade
ring van het vorige seizoen. Deze wei den goedgekeurd 
en alsnu was aan de orde de bespreking van plans 
lot het ontvangen vau de leden der Maatschappij 
bij gelegenheid der hiertei-stedc te houden algemeene 
vergadering op 28 September a. s. 

De Voorzitter deelde den leden mede, dat zoowel 
in de Bestuursvergaderingen als eu door cori-espon-
dentie met het Bestuur der M au t scha ppij , he lgroot 
ste deel dier plans reeds wus vastgesteld, doch 
dat omtrent hel houden van eene tentoonstelling van 
teekeningen enz. in de vergaderzaal hel oonleel der 
leden mtxrst worden gehoo id , aangezien die tentoon
stelling vanwege de Afdeeling moet worden genrgu 
niseerd en de onvermijdelijke kosten door baar 
moeten wonlen ;*"dr:igen. 

Met het oog op den slechten tot-stand der k i s , 
achtte de Voorzitter het beter de tentoonstelling 
achterwege te laten , dtich nadat erop was gewezen 
dat die kosten niet hoog konden zijn , en in ieder 
gevul een krediet kon worden gevonden door voor 
ditmaal volgens het ivglemeut de contributie der 
afdeelingsleden niet ƒ 1 te verhoogen, weid met 
algemeene stemmen besloten de tentoonstelling wel 
te doen plaats hebben, en eene commissie te hemic-
men tol het organiseeren daarvan. 

De heeren J . \ V . Boerbooms en A . H. Freem 
wenlen hierop gekozen o m h e l Bestuur bij tleze werk
zaamheden behulpzaam te zijn, terwijl don Secretaris 
werd opgedragen, zoowel bet Bestuur der Maatschappij 
als de ander.- Afdeelingen uit te noodigoii oiu hunne 
leden tol medewerking aan te sjKiren en daarvan 
blijk te geven door toezending van teekeningen, 
plaatwerken . instrumenten , lioiiwiuateiialen , enz. 
enz. A a n het Gemeentebestuur van A r n h e m zal een 
gelijk verzoek worden gedaan, terwijl de Voorzitter 
den leden der Afdeeling in ' I bijzonder aanbeval tot 
het welslagen der Tentoonstelling mede le werken. 
De inzendingen zullen worden ingewacht aun het 
adres van deu Heer .1. II. Ilollenbacb, Secretaris der 
Afdeeung , afentbensteeg no. 2 te A n t h e m , terwijl 

voor behoorlijke terugzending, naar buiten tie stad , 
znl wonlen zorggedragen. 

De Voorzitter deelde nog mede, tlat de vergade
r ing eu tentoonstelling zullen worden gehouden 
iu de groote zaal van het Nutsgeliouw a lh ier , na 
afloop waarvan eeu rijtoer zal worden gedaan over 
O o s t è r b e e k , enz. naar Rozcuduul, waar gelegenheid 
zal zijn lot deelneming ann eeu gemeenschap-te lij ken 
maaltijd. 

Hierop tas de Voorzitter als afgevaardigde Iu i i | -
slag voor van de A l g e m e e n » ! Vergadering der M ; . . l -
scbuppij , op 27 eu 2*1 Mel II. ie Amsterdam cehouden. 

De Heer M . A . vnn Wudeiioijeii maakte de leden 
opiuerkzuuin Op een artikel in de Arnhemsche Can-
rant van 8 Stipt II. over het groote formaat der 
steen, in hel bestek voor den bouw der gevange
nis te Groningen voorgeschreven. Op een n-ipiesl 
vuu eenige W'uulsteeiil'ubi ikui i ton, zich beklagende 
«lat uitsluitend steenen van in Ihiitsrhlund gefabri
ceerd formaat waren viurschreven , beeft de Minister 
van Justit ie , iu verband met het rapport van den 
ingeiiieur-aii'hilect bij de r.vlii-gelmuwen en gevan
genissen, geantwoord dnl deconstructie van genoemde 
gevangenis geen ander fabrikaat van steen toelaat 
t'ii ile gevolgd*' constructie eeue liespnriiig geeft 
vau f 15 ,000. 

Dienaangaande werd besloten genoemden ingonieur-
urchitect, den heer J . F . M e t / « l a a r te V H a g e , be
leefdelijk uit te noodigen, om 't/.ij op de aanstaande 
algemeene Vergadering der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst , of wel per schrijven aan de Af
deeling » A r n h e m " met bib-el ing te doen. welke con
structie bij dien bouw wonlt gevolgd, o m te weten 
hoe zulk eene aanmerkelijke besparing kau worden 
verkregen. 

De heer B . Hobboer besprak iu 't kort den blik* 
semufleider tui beloofde over genoemd onderwerp, in 
den loop van dil seizoen, eene lezing te honden. 

De vergadering wenl hierop ge-loten. 

Berichten en mededeelingen. 

i R I N N E N I, A N I). 

I 's Gravenhage. Door deu Minister van Kolo-
j nicn zijn de civiel-ingenieurs G . E . Verver en II. O . 
I C . van Dorp gesteld ter beschikking vun tien G o u -
| veriieur-deiieruul vau Nederluiulseh-lndie, om Ie wor-
j den benoemd tol udspiruul-iiigeiiieiir bij den Water

staat en 's Lniids burgerlijke openbare werken duar-
telande. 

— De Minister van Justitie heeft op het adres 
van tic Oebrs. A v e l i n g h . sleenfabrikanlen le V e l p , 
c. s., houdende liezwareu legen de lie-iuliugei i-
trenl het formaat der steenen, bij bestek voor den 
bouw tier cellulaire gevangenis te (iroiiingen voor
geschreven, nu kennis genomen Ie hebben van het 
rup|Mirt van den iiigenieur-urrhil.vt bij de rechtsge-
bouwen en gevangenissen, aau tie adressanten te 
kennen gegeven, tlal alleen steenen van groot for
maat (35 x 1 2 % x 6-/,) kunnen worden gebezigd 

bij de nieuwe door den ingeni --architect onlwor|ien 
wij/e van constructie; 

dat het geheel ten onrechte wordl voorgesteld 
als zou het liouweii met steen van «lat formaat min
der deugdelijk en duurzaam z i jn , zooals dau ook 
reeds zeer veel geitouwen Inert.-I.unie, waaronder 
het nieuwe Rijksmuseum le Amsterdam , gruolcndccls 
van die steen wenlei, opgelrnkken; 

dut door de bedoelde wijze vun constructie een 
uitguuf van omstreeks 15 ,000 gulden wonlt liespaanl 
en 's Rijks belang ibis medebrengt daarvoor geen 
andere, meer kostbare wijze van constructie in de 
plants te stellen; 

dut ook tb; Nederliiiulscbe nijverheid door dien 
maat regel niet wordt uitgesloten, duur de vereischte 
steenen reeds bij enkele fabrikanten hiertelande (o .a . 
bij Nijmegen en tt* Apeldoorn) worden getabrieeerd, 
terwijl bij de uiivoering van hel werk, krachtens 
art . 54 vun het bestek, aan inlandse), fabrikaat de 
voorkeur zal worden gegeven. 

— Het schijnt de Haagsche T r a m way maatschappij 
thans ernst de nieuwe concessien uit te voeren. Zoo-
Wel het plan der verbinding op het P l e i n , als dat 
lot aansluiting op bet Bezuiden hoi il zijn door Burge
meester en Wethouders goedgekeurd. Reeds wenl 
een aanvang gemaakt met het leggen van de rails 
voor de lijn langs het Ifeziiideiihout en men ver
wacht , dut de lijn den 12n dezer maand voor liet 
publiek zal kunnen worden geopend, Ook zijn se
dert eenige dagen tie plans lietrokkolijk de lijn Ban-
ka-struat aan de goedkeuring van Burgemeester eu 
Wethouders: Ier worpen, welke goedkeuring iede
ren dag kan wonlen verwacht. 

Het plan beslaat om de wagens, van lu-t station 
van den Bolland se hen Spoorweg komende, rechtstreeks 
te doeu rijden naar de DankastnuU, sooalsdlt t h a m 
reeds geschiedt iu westelijke richting naar de A n n a -
Paulowiiustraat. Eindelijk zullen de wagens, van tie 
Loostluiusrhe brug komende, rechtstreeks kunnen 
doorrijden tot de lijn nnar de Eaan van Nieuw-
Oosleiinle. Elke lijn zul verdeeld zijn in 2 s e c t i ë n 
en de prijs van elk dier sectien is op fl).07', !«_•-
puald. Die prijs znl evenwel nog verlaging onder
gaan door tie invoering vun bet abonnement-stelsel, 
dat op alle lijnen van de Haagsche T r a i n way maat-
schappij nog v ó ó r 1 October in werking zul treden. 

Dat abuimementslelscl is tweeledig: of persoonlijk, 
óf uan toonder iu h'vretten van 25 coupons. W a t 
de wachthuisjes betreft, deze zullen worden opge
r icht , zoodra Burgemeester en Wethouders dc ge
schikte punten zullen heblx-u aangewezen. 

— Naar aanleiding van de op 22 Augustus 1.1 
gehouden openbare inschrijving naar uitgifte op erf
pacht van het zoogenaamde » S e h , | > o s l d i i i i i " te Sche
veningen, heeft de Raat l , overeenkomstig het pread
vies van Burgemeester en Wethouders , degenoemde 
gronden gegund aan de heeren H . E . de l i a a n , W . 
Swunovolil, T o m en Vun Bergen Henegouwen en 
consorten voor / 0 . 1 0 ' per M - per jaar. 

Amsterdam. De Commissie uit de Vereeniging 
het Witte Kruis, die belast is ge weert met het 
verzamelen vau « W e n k e n en Kegels voor het bouwen 
van gezonde woningen", beeft tleze thans bekend 
gemaakt. (lelijk men weet, hebben zij vooi namelijk 
tan doel plaatselijke besturen, bij het vaststellen of 
wijzigen van gemeente-vei-onleiiingen opl ie t bouwen, 
voor te l ichten, en voorts ook om a l len , die huizen 
houwen, bewonen of gaan betrekken, van goeden 
raad te dienen in eene VOOT hun welzijn hoogst ge
wichtige aangelegenheid. 

I)e Vereeniging het Witte Kruis, overtuigd dat 
de inl ichting der woning een overwegenden invloed 
uitoefent op bet ontstaan van ziekte ln het algemorin 
en van epidemische in het bijzonder, meent door 
het verspreiden vuu deze wenken, die uit dc wel
willende en krachtige medewerking van vele des
kundigen zijn voortgevloeid, nuttig werkzaam te 
kunnen zijn. (Amst. Ct.) 

Rotterdam. In de algemeene vergadering van 
aandeel houders der Nederluiidscho Sio. uuhootmuat-
-chuppij (Kijeiiuordj, tien 2den dezer gehouden, is 
de heer W . II. Visser, i)ud-ins|iecteui' bij het stoom-
wezen in Nederluinlsch-lridio, met ulgemivnc stem* 
men tut directeur dier Maatschappij benoemd. 

Utrecht. De Itijnspoorwegmnatsehappij zul de 
sloomlruindieiist Utrecht Vleuten -Murmelen sta
k e n , en de treinen vau de lijn U t r e c h t - L e i d e n te 
Vleuten doen stilhouden tot het in- en uitlaten van 
passagiei-s. 

Haarlem. De Qemeenteraad heeft, de noodige 
gelden beschikbaar gesteld leu eindt- den heer A . J . 
van Eyiulhovei i , opzichter over de gasverlichting 
a lh ier , instaat tc stellen, een bezoek te brengen 
aan de euviririteit.s-icnlihuistollii.g te Par i j s , ouder 
gebondenheid, van zijne bevind ingen later aan den 
Baad verslag te geven. 

\;inkontliïingen vnn Unhfstriliimen. 
H U H I I , I » K , I S Sept. 

Kii-.ii . l i i . l te 10 ureu. door het gemeen tebest. vuu 
Itosendaal en Nispen: lo. In-t leveren eu plaatsen vu 
ijzeren bek laug- bet trottoir leu oosten van den Stations
weg: i i . bel verrichten van eene herstelling vun eeu ge
deelte beschoeiing. <uer lengt.- vau II.' M.. uun den 
oostshjken havenuyh te Ros laai. 

\ iK'lil.i.irn . te 12 ureu. door In-1 gorneenteliest.; In. 
het verlengen van den grintweg over deu Aukcluar; SO, 
bel schoonhouden der -ei te-c holen Villi 1 Nov. 'Sl 
31 Dec. '88, 

i n i H l r r r i u n i . te I uur, door h.-t rninist. vau koloniën, 
in bet gebouw der Maatschappij Tot Nul van 't Algen 11: 
ds levering san rara lullende oeraodigdheden, in 18 perc, 

Vl.i'lrt.ioni . |e | uur, tloor het gt eiiteb.'st.: de le
vering vau grint voor -Ie kunstwegen iu 'Sl. 

«rnxlenUin. le 1'/, uien. dooi .]e d inrt ic d.-r Holl. 
IJzereu-s|(o.n-vvegmaatstdiappii. in het C u t ë - K r a s n a m l s k ) : 
Bestek 210: het vergrooten der liicotiiotievenl.mds van d ê u 
Oostersp.iorweg te /.ut feu. met liijliehooreinle werken. 
Raming ƒ 1IS.4MMI: 2a. Bestek 241: het vergnmten il.-r goe-
den-iil.Mirls van deu (histi-i-sjNMirweg. met bijk mie wer
ken, op liet stitti.inseinpliiivtn.nl Zutfen. Itamiug /' ~mi 

tnprlle tZeei.i. te 6 un-n, door bet diiksbestuur van 
den pilder Vicr-Iluimen-van-Duivcland, hij .1. Lodevdjk: 
bet leverei verwerken van 200()stdieeiistons stortsttH'li, 
tol oevervenlediging. 

Mvontor, te 7 uren, hij l l . .1. Smeenk: het bouwen 
vun een buitenverblijf op hel erve de (teuvekamp, aan 
deu grintweg van .fl- Voll.-hund naar Twelkw, vuor W. 

BsatoSMaj, sa Mept. 
<Mlii|tltiirt>ii, te II uren. voor S. van Ett in De 

Valk: h.-t bouwen van H iirbeblerswoiiingen. lnl. hij deu 
architect II. tl. Waanders 

BreSM, te 12 uren, duor de Xuidor-st i»>uitruinwegii iuut-
schajipij: h.-t v.-riiieiivveii il.-r brug over de Dmige, te 
Ibuunsdonk, bi 's IhJIut-grooten weg van Breda naar Go-
rinchein. lnl. Inj den ingenieur .1. A. Roest van Limbing, 
te OoMcrhmit. 

I I . . . I l u i . . te l l / . un-n. door den aivhitect D. K. I.. 
van d.-n A n n d . in liet ('ate-Mooloiiaur: bet houwen van 
een stal. koetshuis en Woonhuis op een terrein aan .Ie 
Metster-Joostenluuii, te Haarl Aanw. te l l uren. 

V|i.lili).Mii . ie 2 uren. door de architecten l i . .1. vuu 
(iendt en (. M. (t. Nieraad (te Arnln-iiil. in lie Moriaan: 
eene belangrijke verbouwing van de villa aan den ll.irii— 
weg te Apeldoorn uabij de Kosterbrug, 

vv iK-t i - i i . . - , 14 •t,.|,(, 
S i a a a a a r , te II ureu. d.Nir P. II. M. Ihiuk Melenbrink, 

ui Hel W.ipen ï .ni Heemskerk: het bouwen vau een 
woonhuis -i(i de baat. 

"•t I rewoerti, te II ureu. door burg. en weth.: bet 
vernieuw vergi-noteii van bet scho.illokaal, lnl. bi| 
deu aivhitect .1. Pan!, te Zevenluiizeii 

' • ' H i | « , t<- 12 uren. door h.-t uiinisU-rie vau waterst 
en/.. t.-u dienste der S l a a l s s | . » o r \ v e g e n : het verlit«igen 
en verleggen van een gedeelte van den zinder Itijn-luk. 
ui tl.- iiulnjheid vau de s |HN.rw.gl.i ug .oer den Rijn ualiij 
Arnhem, lnl. hij deu hoofdingenieur te Arnhem. Ra
ming /7l'i(Hl. 

Swttllr, te 1̂  uren. .I.KII liet dijk-he-tuur van hel 
5.- district iu Overijsel. In De Zeveii-Pniviiu ieu: het bou
wen van een inagazijiig.-liouw nabij de Wenlervelder/ijl 
ui Zwollerkerspol. Aanw. 12 Sent., te 4 uren. 

BeMarasa l t i rn . te 1.' uren. I.i| W'. Strijland: het ver
rit ht.-n vuu belangrijke lieistellingen aan .leu water len 
van lielderiiiulsen eu Meieren, aldaar. 

HHiiIrn». Ie 12 uren, door het gemeeiiteliest.: het 
driejarig lerhoild van de grintwegen der gei ulo, 
samen lang 22,840 M. 

I.«odn . te 1 inir, tl.Kir burg. en weth.: het Imuwen 
vuu de lt- huigei-school voor meisjes met woning, aan de 
Nieuwe Haven, aldaar', lnl. hij deu gei nlean bitect. 

II lei ll-ltf . I.IM'^I, 
Amsterdam, te 1 uur, «loor regenten vun h.-t It. k. 

gesticht De Voorzienigheid, iu d'lieelvin.k : bel sloopen 
vun |K-neel uo. ;i<J aon de l.anriergracbt te Ani-Ienlaiiu 
en hel aldaar wen vau eene kai.-l e „ a.tnli.>oieu.|e 
werken, lnl. Inj den bouWI -Ier A. ('. lilev-. aldaar. 

i 'r«nrker . t e l uur. iu u - Nederlanden: het bouwen 
van 10 keuken- Inj het Wesierhuis-vniuweiigasthiiis. al
daar. Aanw. door deu architect M. Hotkira, te Franeker, 
12 Sept.. te ff uren. 

BUMUrlea», te 2"', uren. door het ministerie van hin-
bel gehouw van liet prov. U-stuur: de 

zijnde Itijksiiiusei 
\ M I - I I I .hnti , 

n-t let dei vlo. I bel i 

'l'i.l : 

Amsterdam, Itamiug 
uen. tloor de Z a u t l v o o i ü c b e Itoiiw-
wen v; II ca l é - iv s tuura i t l in hel 
ibg Zandvoort Iul. hij d.-u architai t park Ivostv. 

A. L. vau (Ie 
iifiis.ifn . door het waterschapsbestuur van den Hoogen 

Maasdijk van Stad-eii-Luu.le van Heiisden: de levering op 
tien wal van 19M M" |>um. 

Uurljp. hij Koel T . Wij nga: het graven vun vaarten 
en andere werken iu het tiunjpcr (i.-i nte-clur. lnl. 
hij It. A. de llroot, (•• Rergiun. 

VrljS«|t. IU Piept. 
Hiii-rliiig. te U uren. iu het lt.>veii|i.ildoi--wufhlluus 

vuu bel L.uid-vaii-lt.iveiisteiu: eenige vernieuwing! n 
hei-stelhngeu aan het Hoveupnldor-wut-hthttis en -ibllur. 

H- l lHce , t.- I uur.d.Nir loog. eu wetb.: lo. h.-t Ixiuwen 
V.m eenige lokuien ten dienste d.-r koninklijk iziek-
school op de korto-Heesieiiiiiurkt: 2o. liet noleereii en 
bei-sti-aten van de Van-lialen-lraal, aldaar. 

V e l p . te 4 uren. voor K. Minkman en E. II. van der 
Heil, bij Ter Steeg; hel iiiak-U, leveren eu stellen var» 
ver-chillende werktuigen enz., vuor de iu aanbouw zijnde 
gyniiiustieksclnNil aldaar. Iul. bij den archi l . , t M'. K. 
Smit. Ie Dien-u. 

Z.il i-nl.iu . 17 Sos4, 
Widiuir-oiii. le |0' j uren, d.xir burg. en weth. vnu 

Wonsi-iadi-el: het uit.liep.-n van de opvaart naar Ezmorra. 
Aanw. 12 Sopt., te L<MJ| un-n. 

I t t S i M i . te 1 uur. door long. en weth.: de levering 
van 2001) privaattoiint u 1400 n.vbu-is. 

Ilrtrnler , te O ' , uren, donr tien itigeiueui-arilot.i l 
\ V . ('. Metzelaar. bij lliivkeiihuiier: het Ixiuwen vau eeue 
villa voor ('. Slichtenhree. le Deventer. 

n.i roti.. I.' 4 uren. in het gemeentehuis: hel afbreken 
eu Imnwi-u vau eene oiMlerwijzerswoniiig te De Wilp, en 
bet maken vuu een sibot in de school te Noonlwijk en 
die te Nieh.-rt. zonder verfwerk. Aanw. te 10 uren. 

Vl.uni.1..- . II» Sr pi, 
Olil.l te 11 uren, leu gein. tehuize van ['tin-

gera.ieel: het veringen en vertimmeren der vaste brug 
"bet llixigl t", iu d.-n grintweg naar Tcrhoritc. lnl. hit 
den geineeiilo.p/i,Mer |'. II. II.K-k-Ira, te Akkrillil. AilllW. 
14 Sept., te If uren. 

' H - I I H S C . te U ' i II reu, door bet ministerie vun wa-
I--r-ti.it .-o/.. aau h.-t gebouw van bel prov. bestuur: hel 
driejarig onderhoud vau: |o. de dijk- en o.-verwerken bij 
llellevoetsliiis. Raming ƒ 5 5 0 0 |ier jaar: 2o. den Zwarte-
waalschedijk en hel Briêlscbe-SpuivviHi-r. in 2 DSffC. Ra
ming n--p.it. ƒ 1 4 5 5 eu / Ü 2 5 per jaar: Jlo. tie dijk- en 
oeverwerkeii van de voonnulige llijks-, (ii.u-anlairiiplaal-
Op bet eiland Tien-li t .n. Itaiii'uig ƒ 9 0 1 0 per jaar, 
Aanw. vau alle werken 14 Sept. 

vio-ii r.i te I uur, door den tuinarchitect Leonard 
A. Springer, in Café Flora: h.-t aanleggen vuu een tuin 
voor het seum «Ih-t Hr.x-k.-r Huis", Auistclvcciischc-
weg, gein. Nieuwei-Ain-t.-l. 

Illii-ili.tï SO Kept. 
treuwnrSen . Ie 12',', uren. door bet prov. bast: bet 

veraiidereii eu vei-plaatsen der .•oiurergevvoniiig van het 
goiiveriieiiieiitsgehonw le I warden. Aauw. 1.1 Sei.t., 
te I uur. ' ' 

U t r e c h t , te 2 uren, door de maatschappij totexpl . 
van Staatss)rnniw.-gen. uau bet centraalbureau: lo. hel 
makeu van i-ene goedeieiibergphiuts ei uige bijk n.le 
werkeu op hel station Heiuuo. lnl. bij tien sectie'iugi-nieur 
te Meppel. Aanw. 13 Sept; lo. het' maken van werken 
tot beveiliging V.U II gedeelte der oostelijke g U i i u g 
vuu den s|morweg Bedel - , s . | tW| i . lnl. bij den stvlic-
iiigetu.'iu te ' | DoSfh Aauw. 13 Bept 

Wti.ti-.l.n;. S I Mepl. 
Muiilltiiirl , te l | un-n. door het U-stuur vau bet iv.l-

leisichap Willeskop c. a., muler tie g -ente R.ieiikop, Inj 
Oudt-water, iu De Zwaan: het leveren en stellen vuu 

2 din-el welkende lievel-reiilrifugaulicimpuiiichines, stoom
ketels en iiuiihooreii: 2a. bet maken vun dc gebouwen 
voor .].- plaatsing van de genoemde werktuigen en venlere 
tot ile stichting vim het stoomgemaal behoor le werken. 
Iul. hij deu architect .1. Paul, Ie Zevenhuizen. 

Vllage, te 12 ur door het ministerie van waterst. 
enz., ten dienste tier Süiauwji twrw.: hel leveren, ke-
iH'ii en caihoiiiseeren van eikenhout vuor 100 wissel-met 
200 dwarsliggers, iu 2 perc. Itamiug : |ierc. I ƒ:10,000. 
peiv. 2 ƒ 2000. 

AlcriiwIJk, te l ï ' , uren. door burg. en weth. vun 
Steeiiwijkeiwold: het bouwen vuu eene school l.ind.-r-
w ijzers won ing Ie Nederland, onder die gemeente. 

VriJdNK, SS) Nepl. 
'o-Beorh, te l O Ü uren. door bet ministerie van water

staat eu/., aan In-t KSboUW van bel prov. bestuur! het 
Verrichten vun heistellingen aan sluis 0 der Zuid-Wil -
leiusvaart te 's-lloscb, Aauw. 17 Sept. Uaming ƒ 4 1 0 ' . 

. . . . . . i . l . iK, S « tepl. 
-Ilage, te 11", uivn, tloor hel miuisterie van wa

terstaat enz., uun het geitouw van het prov. best: het 
driejarig onderhoud vun de zeewerkeii op (ioedem-do. in 
4 perc. Aanw. 21 Sept. Burning resp.: ƒ 7 7 5 , ƒ 17,180, 
ƒ 2 0 0 0 . / 17,040. 

IniHl'rrSam. te 1 uur. d.Nir het iniiii-ti-rie van kolo
niën , in bet lokaal der Maatschappij l o l Nut van 't Alge
meen: de levering van verschillende heuoiniigdbeden, in 
a j perceelen. 

I . roiii i igt-n Ie lï uren, door het bestuur der Vereeni
ging .i'l'oonei-lgelxiuw ", hij Wed. Kek holl : liet houwen van 
een schouwburg, lnl. bi| de an liit.vten I'. W. Van Gendt 
J.üz. , te Arnhem en 11. P. Vogel, te •s-Hage. Anuw. 23 
en 24 bept, le 10 uren. 

> V . M ' I I - < I . . K . S N Nepl. 
s Ilage. l>- 12 ureu. donr bel ministerie v. n waterst. 

enz.: lo. het maken van werken lol It.-veil iging. bewaking en 
afdeeling eu vuu eeuige andere werk p bet centraal 
pcrsniicnstution iu bel o|N-iihavenfrout. het goe.ler.-n-
slutioii iu de Sladsrietlaiiden en de zijlijii naar bel Kntre-
pit te Aliistenlaiu. lnl. hij den t-erntuunw. ingenieur te 
Amsterdam. Aauw. 20 en 2t Sept, te 11 uren. Ruining 
ƒ 21.400: 2o. bet maken vuu ei ijzen'ii I.K'oinoti.-
Velllood- met liijgelMHiwen op liet Westelijk g.-deelto 
van het ceiitraul pers. nstation te Aiu-tenlaiii. Aanw. j 
Ki en 17 Sept., tt- 11 uivti. Raming ƒ 1111,500. 

Hoiiiii-rii.li:. SW s.,,1. 
Haarlem, te 2'/j nren, d.M.r het ministerie vun wa

terstaat enz., aan het gebouw van h.-t prov. best.: het 
onderhoud der werken van het kruhhersgut. Aanw. 24 
Sept. Raming / 1B.WI0. 

v r i j i i H K . au SspS. 
'•-HeNi'li, te loi , uren. I1.HU- Iiel ministerie van wa

tcistaat euz., auu Int gebouw vun het prov, bestuurt bet 
verrichten van werken tol versterking vuu bet zeehoofd 
te Willemstad. Aanw. 24 Sept. Kaming ƒ 2 0 4 0 . 

fcrahs—, te 12 uren, door het ministerie van waterst 
enz., aan het gelxiuw van het prov. Iiestuur: het bou
wen vau eeue schutsluis iu h.-t Apcldoorn-clie kanaal, 
met hijlx-hooiviidf werken, onder de gemeente Vaasseii. 
Aauw. 22 eu 2t S-jit. Burning ƒ 7 7 . 0 0 0 . 

Kwallr. te 12 uren, door In-I ministerie van waterst. 
enz., aan het geitouw van bet pniv. best.: bel maken vuu 
eenige gedeelten Ix-scInN-üiig lungs deu v.x-t van bet jaag
pad langs het Mep|x'lerdiep. Aanw 22 Sept. It. > f2#*l 

/ i n n o le 2 un-n, duor hing. eu weth.: het maken 
eener liuver t losplaats t xird.-n van den spuurweg; 
het bouwen van ka.iir v n : d Ie iw .-ener hori
zontale draaibrug eu hij heb. Kin-ut Ie werken, lnl. Inj «leu 
geioeeiitearihiteit. Aauw. 23 en 2S Sept., te 1 uur. 

Ilins.ii.g. 4 Ort. 
AiiiHterdam. te I uur. doorliet ministerie vau koloniën, 

in het gelmuw Tot Nul van 't Algemeen: de levering van 
Van-Gouvers grenen iiiii.llioul.-ii en sparren, teu dienste 
vau de zeemacht iu Nederl-In.lie en op Java, aan te 
voeren iu tie eerste helft van 1MH2. 

W.H-I I - .1 . IC . a O H . 
'*-Hajcc, te 11 un -n. d.mr bet ministerie vau waterst. 

enz.: lo. eenige werken tol noraaSUSsering vun de Waal. 
onder Vni-en. tusschen de kilomelerraaieii "2 en 'il der 
herziene rivier-kaart Aauw. I Oct. Raming ƒ 42,800; 2o. 
id tot idem van de Waal, onder Utvtnne'l. t)|.heiti.-it. 
Driimpt en Tiel, tusschen de kilom.-tcrraaicn 5H en fi2. 
Aauw. 1 Oct. Raming ƒ 1 3 1 . 0 0 0 . 

IIuml•-nl.ii; . II Ort. 
Haarlem, te J ' , uren. II.NII hel ministerie vau water

staat en/.., aan bet g e h ö a w van het prov. best.: h.-t aan-
brengi-i net* leuning langs deu grintweg op deu o-i-le-
lijken dijk vuu he' N.mr.lliollaii.l-ch Kanaal, ouder de 
gVineeiile tlrall . Aanw. 1 Oct. Ruining /'40SU. 

VrljdaK. 7 Oei. 
N Hitsth. te loi l ( nren. door het itiinislerie van wu-

I. istaat enz., auu liet gebouw van bel pniv. best.: liet 
herstel vau buitengewone winter- eu stormschade uun 
brug no. 5, iu den Bljks-giixiten weg 2e klasse, no. 4. van 
's-Bosch tot de Maas m de richting op Utrecht Aanw. 1 
Oct. Raming /1I.300. 

Maandac IO Ort. 
»n.ist-. t<> l i ' , uren, door bet inuusterie van water-

staal enz., aan het gelxiuw vau liet prov. he-t •: het 
driejarig .inderboiid van al de werken Ix-h-mivmle tol bel 
kanaal d.mr VtN.rne, iu Zuid-Holland. Aauw. 5 en 7 O c t 
Raming 57,1)00. 

Alloop van AaiilifMfiliiiïi 'ii . 
Vaerburg, 30 Aug.: het Imuwen van een raadhuis niet 

imst-oti-tclegi'uafk.uit.mr; ingek. 31 bilj.. als: 
C, Kra iburg. te 's-Hage, ƒ:0,1150 
J. Slenters, • Delft. i 34 .5«o 
W. F. Raasreldl en 

II. Gerritsen, » 's-Hage. -i 34,500 
J . L . Weixles Jr., * idem i 34,3*0 
V. .1. Grijp en Ito,laan, » idem • 34.330 
M. I. v.m Spanje, « idem o 34,312 
liebr. De Vos, • idem i :I4,IKI0 
J . M. Meijsen, l ideui « 38,900 
W . P. T . v u w ï s s e , • idem I 33.2UO 
A . 0 l'.iai.lek.-.!-'!, • idem • 33.200 
Tom en Vuu Bergen 

Henegouwen, « idem •• 32.274 
Van der Dril'! eu Haasmmt, . Katwijk. » 32.200 
.1. I*. IJernutd. i s-Hage, i 32,IOO 
N. I». de Haas, i idem i 81,990 
U tic Ras. N id • 3I.-WS 
F. Verhoef. » idem i 31,100 
T. .1. Minimie. i idem » 3l,tHK> 
A. P. Schijf en N. van Ti u, » idem i ::o.'.niu 
f, 11. Kuliiiel, » idem i :I0,U0U 
Valk, » idem • 2y,343 
Vromaiis, i idem i 89,146 
J . vau Rossiiiu, .1 Loosduiiieu, * 29,100 
W . Westmuas, » 's-llage. » 2S.99Ü 
\'. Vei brugge. i Wu.l.liuksv.t-n, » 28,U10 
E , M . Rooi, • 's-Hage, • 18,900 
C. ti. Pauplit l L-i.1 * 88,496 
K. van t|e Weijer, I l.ei.lsclieutluiil, • 27,400 
II. U a n u a r , » s-llage, - 2fi,45fï 
A. Stigt.-i-, • idem l 24,818 
J . van l.n-'Ti.'ii.l.i.il. * L.xis.lui « 23.590 
j . van lath an A. P. v. Daas, * 's-Hage, • 23.500 

l i l R i - c - l . I Sept: bet in-.iiile-ln.ikeu en met puin en 
sintels behai.lcn van 3U00 M. weg: ingek. 8 bilj., als: 
0 . Punt. te Amstenlam, ƒ 8872 
J . I'. Ilouterse, | Velzen. » 659H 
k. Haa-noot e ir . l ï . v. d. 

Drift, » Katwijk, » 5»45 
r. van Staveren. I llauri.-m, • 5378 
1. Kok, i Uuiiiiilen, i 5250 
(Mdenhurg en Notteluiun. » Hergen, • 4800 
O. Bos. »• Haarl mermeer, i 4747 
ti. Ruiter. PI Uitgeest, • 3B50 

'•-Hage. 2 Sept.: lo. het opilliliieii vuu de buiten
dienst-gestelde lelegiuullijii liisschen Ahnel.m en Zwolle: 
minste iuschr. wus W . van Dijk. le Jutfaas, v.mr J 700. 

2o. tie rarbouwing eu bet driejarig onderhoud van In-t 
inxt-en-telegraafgeLtuw te I .eeu wan len ; ingekomen 10 
bilj.. Uls: 
P. boermuiis te Ll warib-n, ƒ 19,888 
hl \ V . Sttx-tt, » idem i 17.833 
S. lfi.m. » id i 17.500 
C. S Hamer, » idem - 1(1,980 
11. Kev ï er , I idem l 10,861 

A. J. Feddoiua, 
J . Ituding, 
J . W. Fran/en. 
l ï . Jansen, 
J . Hotteina, 

> l.eeti warden, ƒ 16,673 
idem i 16.589 
itlem .. 16,541 
idem it 16.512 
itlem i 16,488 

« r a n l n s e n , 2 Sept.: bet vervangen van den houten 
dimr eeu ijzeren INIVI-UIXIIIW van de draaibrug over het 
N.xinl-Willeuiskanaul in den weg langs h.-t veibiiidiiigs-
kanaal hij ( ï n i n i i i g e n ; ingek. 9 bilj., als: 
A. P. Nielund, Ie Wirduiu. ƒ BOBS 
A. Siekinuii. i Hoogkerk, i 5811 
F. Veldman, l Zeerijp, 1 5740 
W . K. de Vries, » Ezinge, « 5700 
II. de Herder, » idem » 5549 
J. v. tl. Berg, I Zoutkamp, * 5480 
J. Pot » Stedum, i 5190 
J. V. d. Veen, I Meiisingeweer, » 4978 
II. Dulhuiscii, • Kampen, » 4970 

2o. idem van de draaibrug over bet vet*bindingsluuiaal, 
voor di- Steciihoiiworskade, buiten 'Ie v.mrmalige A[mort 
te (iitiiiiiigen. d.Nir een ij/eren hoven- en gem.ts.-l.leii 
onderbouw; ingek, 9 bilj.. als: 
A . 1'. Nieland, te Wirdum, ƒ 7350 
A. Siekuiun. - Iltxigkerk, • 6H?0 
F. Veldman, 
J. v. d. Veen, 
II. Dalhui-en. 
W . K. de Vri» 
J . v. d. Berg, 
J . Pot, 
II. de Herder, 

/.-rijp. I I16S0 
Meusuigevveer. « 6500 
Kaui|x-n, 1 6410 

,. K/inge. • 63H5 
.i Zoutkamp, • "'125 
I Stedum. " «200 
. Kzinge, i «097 

_ . de massa ingek. II biljetten, uls: 
R. Hun-.-, te Assen, J 13,160 
F. Veltinun, * Zeerijp, • 12.415 
.1. K. vau Dijk, - 12.399 
W. K. de Vries. » Ezinge, - 12.000 
.1. N. Krnizinga. « Groningen. - 11.940 
J . v. d. Berg. * Zoiitkauii». » 11.750 
II. de Henl.-r, • Kzinge, i 11.537 
f. Ibis. » Betlum, - 11.525 

H. Dalluiisen. • Kampen, - 11.300 
J . V. .1. V » Meiismgew.-er. « 11.3IHI 
J . pot * Stedum, A H.150 

Amalerdam. 2 Sept.: h.-t bouwen vai stalgelxiuw 
met 6 boven woningen aan de Onx.tf-Witl.-nliiirgi-r-1ra.it. 
V.mr II. K. vau Gelder eu Co.. ouder IH-II • van d.-u iu-
geiiieur-uivhitect A. L. van l i l l : ingek. 27 bilj., uls: 
J. Weshof. I- Am-ter.laui, ƒ 35,200 
D. Cellijn eu Zoon eu 

A. .1. ile Haan, i itlem • 26,200 
f. .1. Mak-. » idem i 24.380 
li. Ilei|iii.iii. I idem 1 23.997 
W . II.' Knipper en J. Vive, » idem l 23,800 
II. T MoriU, i idem .i 23,800 
J, SchiMtnetiburg en 

C. J. Maks • idem • 23.740 
P. F. Rijke. • klem i 23600 
Cruijll en Scl ten, - idem 23.5SO 
Onsteriiik en Schut » idem i 2:(,5lM) 
P.i't.'is en lU-lofsen, • idem • 23.4(H) 
D. H.-ijiiik. - i«leui » 22.921 
J . poot, * idem i 28,383 
l i . li. Straatsburg. » Nieiiw.-r-Aiu-tel, » 22,222 
II. Rietsnijder en Zoon, >< Amsterdam, » 21.550 
J . van Voorthuijzen. • idem " 21,259 
P.Grosnhnffen A.t i . l laak. • idem ..21.080 
W . Voakuiil, • klem • 20.450 
II, V. d. Weerden, • idem * 20,140 
.1. I'. Coruelisse, i idem 20.1KHI 
li, vun Buuren, » id • 20,000 
\ l' . i in.. i idem i 19.900 
11. C. Dorla-, » idem 19,747 
P. Warners. » idem i 19,880 
ti. Staat K. Slaap, i idem i 18.799 
Freiile-Sch.Hineiihuig, n idem " 18,400 
ll . Tamui'iiga. * idem » 18.000 

Kiioun , 2 Sept: lo r|e gebouwen tot plaatsing vau 
een stiHiuiiverktuig: iiigekoincn 5 hilj.. als: 
J . vuu der Vlugt, te Dordrecht, / 12,850. 
0. Karsselxmin, i Uselmonde, i 18,780.78 
I. . Korieiiluiis, • idem • 12.BS8.95 
F. liouman, i Rhoon, - 11,815. 
C. Roiiieijn, i Nootdorp, i 10,538. 

2o. bet leveren van een hori/outualwcrkoiid siooruwerk-
tuig: ingekomen io hilj.. als: 
S.H-iété Anonv des Forges, Usiues etc, Gillv, f 14,500. 
II. Holl i i .cU; ('iireghem, 11,000. 
(i. Knol, Middelburg, i 10,737. 
Bakker en Co., Rluoerkerk, •• 10,800. 
O. He, ges eu Co., Herlijn, • 9,750. 
J. lleiiiri.hs. H.xle nt-Verviei-s, » 9,525. 
Walker, Stronck eu Van Dolden. Rotterdam, .. »,3tHl. 
Cosijn eu Co., O.ui.la, .< 9,300 
Sepp en Ct i , Knsehedé, s 8,54497* 
La SoclAtd Anouv Les Ateliers du Brabant 

Brussel, 'i 8.850. 
I ir.-rlil . 3 Sept.: lo, bet bouwen van een schoolge

bouw, met oudei'wijzeiswoniug en gymnastieklokaal, uau 
bet Ab-tedei Zandpad; uiinste in-clir. was F. van der 
Veer. te Uln-chl. voor J 43.485. 

2.1. hel aanleggen vun rioleeriug. Ix-str.itiiigeutnitt.iirs 
iu gepiiijecteenle straten op vi-ischiiieude plaatsen; minste 
ins.br. was .1. Kru.bteii. le Utnvbt. t.xir f 14.591. 

VI i.l vi II hl . i , 3 Sept: bet Imuwen vai ne school v.mr 
I. . O. met 6 lokalen: ingek. 6 hilj.. als: 
J. H. Ibrs. te Twijzel, ƒ 12.395 
II. (Hthof en N. J. Mulder. •• Noonlliniek, . UJJ4B 
N. .1. Kruizeiigu eu 

K. Toiikeiis, .1 Midwi.l.la. • 11.220 
0. Il.'ik.-us Gz. cn G. 

Heikeiis. » Ooslerwold, o 11,050 
J. II. Dijkhuis. « Oudescbaiis eu 

.1. (i. Sluiter, i ll-liuigwold,.. i 10,888 
11. Kunst eu II. F. Wiegman, i Schecmda, i I0J138 

Arnliem, 3 Sept..- h.-t verbouwen van een perceel in 
de Ket.-1-tia.a. v.mr A. Hollen.Ier: iugek. 6 hilj,. als: 

Novell, f 20.190 
Stevens, » 19,988 
ti. I.ieiling, " 19.776 
liebr. Lenstnk, •< 19,745 
Slotlxxiiu. te Velp, » 19.427 
Bolder eu Putman, > 19.296 
gegund. 

• aaterbeek. 5 Sept.: het bouwen vuu een p o - l - n -
t.-legi-.iafkant.-ii- te It.-nkuiii, Ier beheer van den 
1 wk lige G . Rietberg: ingekti u 3 bilj, als; 
II. Hulst Ie Henk.ou, f 14,2:'9 
W. A. lt. Kok. * A n d , » 18.944 
W. Illoi-m, i Renkum, • 10,990 
gegund. 

Viiisi.-r.liiio. 5 Sept.: bet bouwen van kantoorlokalen 
enz. op een terrein iu de Nieuwe-Spiegelstniat voor l.ip|i-
iii,m. Itosenlhal eu Co.. Ier Ix-lnvr van d.-n architect 
I. Gosschalk; gegund lUn A. Puans, te Ainslenlaui, voor 
f 9".l,000. 

\IJnit-Kt-n. 5 Sept.: lift bouwen vun een buis aan de 
Onivengas omler Udieer van den aivhitect A. van den 
Boogiiaid: mgekoiiieii 4 biljetten, als: 
J. Kokken, te Nljinegen, f 4100 
W . N. Nillisou, baan W53 
II. Hendriks, . idem l 3680 
D\ Knipmaii, - idem i 8487 

llur.lr.-i bl . 5 Sept.: h>-t bouwen van een woouhui-
luet pakhuis op he-laaride fiuideeiing. onder beheer van 
den bouwk lige D. J. Kwak; ingek u 4 bilj., abt: 
.1. de Langen, te lmr.lr.vlit, ƒ' 4775. 
A. du Vim, * idem i 4529. 
II. Degens Jr., » id - 4493. 
F. W . de Wit, i idem i 4472.37 
gegund. 

Am-lrrdam, 6 Sept.: hel maken vau den bovenbouw 
van bet Neder luiidsch P. ptiiiim, ondi-r In-heer VUU den 
uivhi l . i t T . Sanders; ingekoi 12 bilj., als: 

W . Voskmji. ƒ 169,000 
Warners, » 160.666 
Knojll eu Schouten. * I04.9'.H) 
J . Koster, » 163,900 
I». N . W.illl' eu Zoon, • 145,979 
Van Da , i 141,189 
B. vuu Minnen. I 139.864 
D, Heijink. * 184,1100 
II. C. Oorlos, • 131,347 

IVisterJiik en Schut. ƒ 180,900 
D. It. van Dartelen, i 120.SO0 
('erI ij II en De Haan, » 118.900 

loi-iitt I rtl.o , 6 Septj bel weL'i-uiin.-u van een in d--
Zuiderzee gezonken tjalk-chip 1 iissch.-li Staveren eu ll.irlin-
gen: minste Inschrijver was F . Lau ton bach, te Harlingen, 
v.mr / ' 59HO. 

- Iliii-e, 6 Sept.: h.-t bouwen van een kantongerecht 
te Kampen : ingekomen 8 bilj.. als: 
.1. Hc-seliugeii. te Meppel, ƒ 19,888 
J. van Nlspen, » Kaïiumn, » 18.474 
II. Snel, i idem i 18,471 
(i. van t'neii, i Zwolle, » 18,349 
A . van Straten, i idem » 18,127 
l l . van Dijk. i Kampen, » l8.oso 
II. vau Olst. • idem 'i 17.985 
A. van de Wetering. I idem • 17.H96 

' • - l i ane , 6 Sept.: hel bouwen van een cellulaire ge-
vuug.-ni- IMinj (ironingeii (gem. Mareni: ingekomen 23 
l.ilj., al--
J . s v i l . te Slikkerveer, ƒ 630.oun 
W . I Ku.isw-I.lt en 

B. Gerritse, • 's-Hage. JH5.iss) 
L . vuu Wijng-.unl.-ii. - Sl ie .hv.ht •• 588,000 
J . J . Bekker, i Lent * 578.non 
I. . J .V . . I . Steenhoven en G a , • Dordrecht ' 589,000 
R. Hanze, • Assen, * 5''8,OINI 
J. N. Kii i i /mga. • Gnmingen. • 688,600 
J. van Groenendaal, .. Loosdl n, • - - i -
J . K, Tom en Van Bergen 

Hcneg..uwen, ,. s-Hage, . 562.997 
L. de R I X X J . . idem 55\ 
J. van lïim.j. .. klem i 555.555 
T. Ilila.ms W z . » I uwarden, i 554.00-1 
(. M.-.j.-.s. .. V H a g e , .. 588,874 
W. P.'I een wisse, • idem . i ; . ' i " 
l i . S h u i l g . i . i (in gen. - 544,000 
Th.Ifekh.it- .-uli Uum-ti-u. .. Leeuwarden, • 548,900 
II. Schel terts, » Onmingeii, » 540.7211 
A. S S, baai-mi 

J. Sehaafsma, 
G van d.-i Plas 

lt. V . - . . | , , , . U 
T. K. liz.i.ga. 
I , kalis W/,. 
II. l i . Br 

l Bn 
L. Berkenbnsch, 

Hardrerlil. 6 Sept.: bet I, 

K. . .ul . , ! , . . 
Groningei 

van II-II wimiil 
Ie tllli.leeillig. ouder be r Villi de vvk lige 

Ii. J. Kwak; ingek. 6 bilj. als: 
F . VV. de Wit. t.- Dordrecht, f 6995 
.1. Koon, 1 Dubbeldi 
II. Degens Jr., 1 Idem * 6vgl 
A. du Vijn. 1 idem • 8814 
-I de Langen. 1 Idem » 6589 
I'. A. T e n n e n ü , . id • 6276 

- H u r e . 7 Sept.: lo. hel verrichten v: uige her
stellingen iu bet gebouw op den Korte>Vtjverberg te 
—Ilage. ten dienste vun de uiroiiili-seiiii'iii-rerhlh.mk: 
ingek. 6 bilj.. als. 
W, F . Raasveldt en 11. i i . Gerritse, te V H a g e , ƒ 390n 
A. l ' . Paan lek. H.|x-i-. . idem 1 3620 
Th. .1. Mirande. 1 litem 1 8490 
.1. L . Werdes, » idem •• 3125 
li. M. R.m.1. idem « 3200 
F . P. de Haas. 1 id 1 3124 

2a. bet leveren en earlmiiiseoreii van eikenhout Voor 
100 wissels eu 800 dwarsligger-, iu 2 perc.; v.mr perc. 1 
ingekomen 6 bilj., uls: 
II. II. Clercx. le Bokstel, ƒ 2 8 , 8 8 0 
J. II. vau Hoogerwou, 1 idem 25.3*0 
.1. N'. de Haas und Solui-, • W . - e l . • 25.347 
Vau d.-r Made en Gips. » Dordrecht. » 25,2113 
J. J. v. d. Eerden Pz., » Bokstel, 21 239 
J. Nahuis, 1 Groenloo, 1 88,400 
perc. 2 ingekomen 2 hilj., uls;* 
I, l i . Won. len berg. te Dubbeldam. ƒ 1988 
Van der Made .-11 Gips, • Dordrecht, » 1580 

Hartlrerlit. 7 Sept: bet bouwen vun 4 woonhuispn 
niet overdekte gang. ouder beheer v.m den li.iimkuii.lige 
II. J . Kwak; ingek. 11 4 hilj . als: 
J. .1.- tangen, Ie Dordrecht. ƒ 7577 
A. du Vijn. » klem 7-V.4 
A. W. van Auidenne. • idem • 7480 
J. P. F . Krans, . idem • 6940 

l,r. H M ..rdt-ii, 7 Sept.: eenige veranderingen aan het 
gelmuw van de hoofdwacht en hel iii-verbaiid-brengeu vun 
de bovenlokalen daarvan mei h<-t gemeentehuis; minste 
iuschr. was P. Boermans, aldaar, voor ƒ 8 8 7 7 . 

Heiiftai-ixiiiiH, 7 Sopt: het leveren en plaatsen van 

iiiuga/ijneii enz. op 's ftijks werf: ruin-te inschr. was A. 
tic Neef, le llrielle, v.x.r / 8337. 

\V.rketi4nm. 7 Sept: het bouwen vul u schoolge
bouw voor 328 I -lingen, Ier beheer v.m den archil, el 
.1. Schotel; ingekomen 9 biljetten, als: 
l ' . Vel/.-ljl, te W Iliclielii, ƒ 88,700 
I ' Keilt \ , * idem |. | | 

M vnn Gaal, • Abiikerk, * 35,497 
P. Boele, • Alblassei.lam, . 34,960 
J. Dijk-tra. • Werkendam, - 88,988 
(1. W. II. Wouterloixl, . Dor.lr.vbt, • 88.000 
J . van d.-r Vlugt, • itlem • 31,440 
H. vun d.-r Sunde, Hotleidam, • 88,798 
P. Verbrugge, « Wuddinksveen, » 29.560 

| IL Lagerwaard, « Kralingen, n 29,483 
gegund. 
Raiiiing » 30.500 

i i . u i.iii 8 Sept: het heistellen vuu buitengewone 
Winter- en stormschade auu den verlengd lam der haven 
vuu Terschelling; minste inschr. was J. lt. Hakker, op 
Teisi-lii'lling. v.mr /'42I19, 

Haarlrm, 8 Sept: hel iiauvull I vruclil bare aurd-
-|,e akk. »'ii, bel Uiiikeii 
stralingen enz.: ingek. 6 bilj.. als; 
Vi-rhag Van I \\'-»uU te Haarlem. ƒ 5500 
Haasnoot & Vuu dei Drift, . Katwijk a/Zee, » 5300 
C. v. d. heuvel, i Werkendam, • 5277 
J. V. d. Heuvel, • Maai leu.lo.Tin., . 5198 
G . Hun. * Amsterdam, * 4*90 
G. Bos. • lluailemmerm., * 4688 
gegund. 

vi-iiii.tii 9 Sept: h.-t bouwen vuu een internaat op het 
terrein genaamd .Duiveudaul", teu behoeve van de Kijks-
laiidi wschool te Wageningen; minste inschr. was J . 
vau Gi.x-iieiidual. te Lmstlnineii. vnor ƒ41,375. 

Vervoiic tier I t V r i r h l e i i en Mrili'tli't'liiiitt'ii. 
Ü I N N E N h A N D . 

's-Gravenhage. Door den O.nivernenr-Oenei-aal 
van Nederlan.lstdi O o s t - I m l i ë zijn tie volgende l>e-
schikkingen genomen: 

Benoemd: lot ingenieur 2e klasse bij d.-n alge-
uii-eiieti dienst en d. u aanleg van Staatsspoorwegen 
op Java , T h . F . A . 0 . Delprat , l i . Stellan, E . Wijss 
en T h . A . M . B u y s , tie |e eu Seadjunct-ingeniei ir 
le klasse, tie 2e en 4e tijdelijk adjunct-ingenieur 
Ie klasse. 

's-Hertogenbosch. Dij d.-n Gem e n ten raad is 
ingekoiiien een ailes van Swiep c. s. te Breda , 

, boiidi-nde verzoek om vergunning lol aanleg en ex* 
! plnilutie eener tlrinkwaterleiiliiig iu deze stad. Dil 
I adres wenl in handen gesteld vau Burgemeester en 
! Wethouders , maar tevens is, met het oog op het 
, M a t i g der zaak , eene commissie uit den Raad lx--

i ioemd, bestaande uit de heeren Jos. van de V e n , 
| Jhr . M r . L . vun Meeuwen en A . B . vnn der Steen, 
l om iu de U-handeling dezer zaak Hurgomivster eu 
j Wethouders terzijde tc staan. 

Arnhem. De Raad heelt hel preadvies van l l . 
en \ V . om de gemeenteiviniging, thans in eigen 
beheer, ondershands aan te besteden aau G . I van 

. Harlingen, . 889,800 

. Hardinksveld en 
D-idiecht, • 589.000 
Am-I.'flam. - 53H.IMKI 
Suedrrchl, • S84.4MI 

l 534.000 
. 589.850 
nb uia up 

Schaik uil L'betieii en Ct. P . Veistceg uit Ameron
gen , voor de sum van /" MO.SOO per j a a r , met 15 
legen 0 stemmen verwor|N'ii. 

De Mate alge no viugadermg der Maat-
sihappij tot Bevordering der Bonwkmisi zul op Woens
dag 28 September, des vo.irmid.lags ie 11 uren, 
gehouden worden iu het gebouw tot Nut van 't A l 
gemeen alhier. 

Op de agenda komen voor: 
1. o|M-niirg vun de vergadering; 
2. me.leilee1iiig.-n vnn het Hestuur liet rellende de 

viering vau hel veertigjarig beslaan der Maalschuppij 
en tie daaraan verhuilden tentoonstelling; 

;t. benoeming vun eero-ledeu; 
i . di-ciis-ieti over voorstellen, staande de verga

dering gedaan 
Na ulhmp der huishoudelijke werkzaamheden, le 

l ' / j uren , zullen de plaatselijke leden der Afdeeling 
A r n h e m toegang hebben tot de vergat lering. 

N a het sluiten der vergadering bestaat er gele
genheid om deel te nemen auu een rijtoer over Ou— 
terbeek, I luno. Door weert h naar Rozendaal. alwaar 
te 5'/j uien ecu geuieeiisi-liapjx-lijke maaltijd gehou
den wordt. 

Voor h e n . die geen deel aan tien tocht naur 
Ito/eudaul nemen , zul gelegenheid bestaan tot bet 
he/i.-htig.-ti van de ambachtsschool, hel stedelijk 
museum, de st.ioiuliinmerwerf van den heer (1. T . 
Co.-rs , de term-coita fabriek van den heer .1. C . 
Stoeller, de lialansen- eu insli iim.-nlenlabi i.-k vamlen 
heer B. Holsboer, ahsnctle den nieuwen uitleg der 

-lad ill hel / O . gedeelte 

Bergen-op-Zoom. De Gemeen te raad besloot 
aan den lieer .1. Smits e, n . in er lpai l i : uf l e - l a a n 
1000 M - grond der l'uradeplauis, tot oprichting van 
eene concertxaal en een openbaren tuin. H.-t klinkt 
vreemd, dut eeu der weinige pleinen voor d e n h o u w 
eener concertzaal worth bestemd, duur aan alle zij
den van de stad terrein te bekomen is, sedert de 
vesting ontmanteld werd. 

Grave. Met eene meerderheid van 4 tegen il 
stemmen heeft de Geineeiileniad besloten, liet voor
malig coiilract met den gasfabrikaut te verlengen 
VOOT den tijd van 10 jaren, ingaande | September 
I S S 2 , eu zulk- op gelijke voorwaarden en tot .letl-
/.elttleii prijs als dil v ó ó r 20 jaren was vastgesteld. 

Tegen .lil besluiI zijn een aantal iug.-zeteti.-ii bij 
hel gewestelijk lx*s|uur opgekomen, o p g r o n d ilat 
het in strijd III.-I het algemeen belang moet ge
acht wonlen , dat tie gemeente gedurende den tijd 
van l l ) juten aan geen ander vergunning zal ver
leenen lol hel leggen vnu pijpen onder de straat , 
en alzoo de oprichting eener tweede fabriek belet 
wordt. Voor he l gas wordt hiertt-rslede thans 10 
ct-ul per M 1 lieluald. 

De Bilt. Bij bei Gemeentebestuur is ccn ndres 
ingekomen vnu den heer C r a m e r von Buumgui u -u , 
,-lief-de-bureau bij de Centraal sjioorwegmantsidiappij, 
verzoekende vergunning lot bet gebruiken van de ill 
deze gemeente gelegen wegen tol het in-exploitalie-
brengeii vun eeu Iruiiiweg-oiiilernemiijg van Utrecht 
naar Soestdijk. via de gemeenten Maartensdijk eu 
De Bdt . 

Monlfoort. De Raatl dezer gemeente heelt eene 
commissie benoemd om zich in contact te stellen 
mei d.-n beer M u l l e r , technisch d invteur der nlJsel-
Sti i truii i- inauisil iuppij" , en wel naar aanleiding 
va n bij het besluur- oiilvaiigen schrijven van 
een bij het bestuur ontvangen schrijven vnn dien 
heer, volgens hetwelk men gegmnde hoop m a g koes
teren , tlat Monlfoort huun-u een jaar tijds uun eene 
stoomt raiiilijn zal liggen. De route zal zijn vau 
Gouda (station) overOiid.-wal . -r , Muiitlimrt,.! .- Meern 
naar Utrecht , met zijtakken : 

i i . vnu Gouda over- Stolwijk en Hcrgumliaclit naar 
Schoonhoven, of van Oudewater over Dam eu Pols
broek naar Schoonhoven; 

/>. van Monlfoort over Uselstein naar Jutfaas eu 
c. van Uselstein over Benschop tui Pol-Li.x-k naar 

Schoonhoven* 
De stations van die lijn /rillen ook tang- tel.-gra-

lisehon weg met elkaar iu verbinding gebracht wonlen. 

Kralingen. T o t gemeentebouwkundige, levens 
opzichter der gei neen ten-in i g i n g , werd met 0 sleni-

II benoemd de heer C . B . Epk.-n te 's-Bosch; de 
beer A . L'ef l . l l lg te Rotterdam erlangde 2 eu de 
heer D . Toepoel tt- Deventer mede 2 stemmen. 

Advertentien. 

O P Z I C H T E R . 
W O R D T G E V R A A G D , om s|ioe.lig in dienst te 

treden, een OPZICHTER, goed bekend met tie 
uitvoering van aardewerken en het leggen van 
sporen. 

Adres franco onder het motto Opzichter aan A U G . 
P E L L E a f A N S arms N . II. V A N D E N R O O M , te 
Helmond, 

M K T H E S T U U R der Ven-eniging tTOONEELGE-
I BOUW" te Groningen zal op Maandag 20 Sep-
l tembcr I S S 1 , ties namiddags te zes uren , in liet 

Koffiehuis 
van Mejiillrotiw de Wed. K K K I I o F F uun 

j de Groote Markt aldaar, in het openbaar bij enkele 
' inschrijving aunlx-sti'dfu: 

Het bouwen van een Schouwburg, 
wnartan kwiek i.u'i .'ll' . . v k c n i i i - . n | a . l a | | „ K 

ran acht gulden te bekomen /Ijn l i j de firma 
V A N IIKIJNINIIKN ItOSt'i l & u". t.' t i r n n i n o , ' H . 

Bestek en teekeningen l i ^ e n van nl' I :i , i ,»er 
ilaKolijks il,-s v o i i r l n i i M a ^ van S lot 1 '2 uren ter 
visie in het lokaal iler kstec l in^: van ar S 0 de
l e r ï i j n te iliei- plaatse Knl inemle ilien tijil op alle 
\veikila-.'en inlielilinoen te liekonten. 

Aanwijzing in loco, ip Vr i jdag en Zaterdag len 
'2il en ï i September I 8 M , iles voormiddag. te tien 
ui.'i Nadere Inlicbtingea te bekomen inj d e a r e h i . 
tecten I'. W . V A N t i K N I r T JU/ . , le Arnhem en 
II. P . V O t l E I , to 'a-aravenhagc. 
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DE OPMERKER — Zaterdag 10 September 1881, 

van Tilburg 
worden opgeroepen sollicitanten naar de betrek
king vnu 

GEMEENTE-ARCHITECT. 
Vereischten / i jn : ervarenheid in lirt uitvoeren vun 

lïebuuwcn, Grondwerken, hot aanleggen vun Straten, 
Wegen en Waterleidingen , bekendheid niet kadas-
ii.i!•• • en meetkundige werkzaamheden , Teekencn eu 
wat venler tot het vak behoort. 

Bezoldiging naar hekwaaniheid, minstens f1800. 
Zij die genegen zijn naar de betrekking te din

gen, moeten zich, onder overlegging van bewijzen 
van goed gedrag en bekwaamheid, VÓÓr 15 Sep
tember a. S. aanmelden bij genoemd Gemeente-
beetunr. 

Ito Hurgemeester van Ti lburg, 
JANBEN. 

Aanbesteding. 
Op Donderdag 15 Septembera. 's namiddags 

te 3 uren, zal door de '/.and'-oortsrhe Bouwmaat
schappij worden Aanbesteed: 

Het bouwen van een CAFÉ-RESTAU
R A N T , in het Park „Kostverloren" 
nabij Zandvoort, met de leverantie 
van alle Materialen en Arbeidsloonen. 

Het Bestek is ad ƒ 0.50 te verkrijgen ter Stoom
drukkerij van ROELOFFZEN & HüBNER, N. Z. 
Voorburgwal, te Amsterdam. 

Itilielitiiigeu geelt de Ingenieur-Arrhitert A . I,. 
V A N GENDT. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(Voor rekening van den Staat.) 

Op Dingsdag den S 0 « « September 1881, dee 
namiddags ten 2 ure, aan bet Cenlraalburcnu der 
Maatschappij lot Exploitatie van Staatssj«oorwegen 
bij de Moreelse l a an te Utrecht, van: 

Bestek n". 307. 
Het maken van werken tot beveiliging 

van een gedeelte der oostelijke glooi-
jing van den spoorweg tusschen He
del en 's Bosch. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens Jj :i2 van bet Bestek. 

Het Bestek ligt van den September 1881 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse l.iuiu 
en aau bet bureau van den beer Sectie-Ingenieur 
K. 0 . U . A . S A S S E N te '$ Bosch cn is op franco 
aanvraag aan genoemd Centtaallnirouu (alil. Wegen 
Werken) te bekomen tegen betaling van f\.—-. 

Inlichtingen worden gegeven aan bet Ceultnalhu-
reau (alil. Weg en Weiken) en door den Sectie-ln-
genieur vooinoemil. 

Aanwijzing op bet terrein zal geschieden op den 
13*" September 1 8 8 1 . 

Utrecht, den 3 , I R " September 1881. 

Aanbesteding-. 
R U H G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S . A K ZUT

PHEN zullen <j|. Vrijdag 30 September 1881, '« na
middags t.: 2 ure, ten Raadhuize, 

a a n b e s t e d e n : 
Het maken eener H A V E N met LOS

PLAATS ten Noorden van den Spoor
weg; het bouwen van KAAIMUREN; 
den onderbouw eener horizontale 
DRAAIBRUG en verdere bijbehoo
rende werken. 

Hel bestek met gedrukte teekeningen is mi 
1(1 September verkrijgbaar ter Gemeenle-Sivrelurie 
tegen betaling van ƒ1,—. Inlichtingen zijn te ver
krijgen op bet bureau van den Gemeente-Architect 
F. II. V A N K T T E G E I i . 

Aanwijzing in loco op Vrijdag 2.1 en Woensdag 
28 September te voren, 's namiddags I ure. 

Dc Hurgemeester, 
II. A . D. 0 0 E N E N . 

Dc Secretaris, 
J . E D E V O O O T O.N». 

De Architecten U . J . V A N G E N D T en ('. M . t l . 
N I E R A A D , te Arnhem, zullen op Dinsdag 13 
September 1881, des namiddags te 2 men , in 
bet Hotel I>IIB M O R I A A N * ' te Apeldoorn, namens 
hunnen principaal aanbesteden: 

Eene belangrijke verbouwing van de 
Villa aan den Dorpsweg te Apel 
doorn nabij de Kosterbrug. 

Bestek eu teekeningen liggen vun al' 0 September 
ter inzage iu liet loknul tier besteding, zijnde de 
bestekken vuu al' dien datum aldaar en ter drukkerij 
van tien beer S. J . C O E R S , te Arnhem, verkrijg
baar tegen betaling van öU cents. 

Aanwijzing in loco op Vrijdag 0 September, des 
voormiddags te 10 uren. 

Nadere inlichtingen verstrekken genoemde Archi
tecten. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 28. 

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 . 

voor licht en zwaar loopend werk, alsook voor bet 
smeeren van S toon (cylinders bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
ut in bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

M U I I A N T K HOI ,AND HOLST, C O E N H . U D W I E f i A N H , JOIIAX O M I N E U S S C H U T T E , I 0 H A N N E 8 SMIT, 
( ' I IKISTIAAN OOSTENUOIII ' , IIKNIIRIK J A N K O P E R , I I E R M A N L S S r l l U ' M A C H E R , 

F R A N Z TIIEODOR GóRLITZ, E D L A R D C A R E L ANTIIIINIE KOI . I , I ' IETER H A A M , 
J O H A N N E S P I E T E R ARHIANUS K 1 L S I I O N K , A L E X A N D E R H E N R Y I I E I I D E N , 

S A M U E L W H . H E I . M T S V A N R O U E N D A L , J A N V A N N l ' L C K Ju . . 
J A N JACOBUS F R E D E R I K F R A N S M u l . L E R , A N T O N I E O H R I S T I A A N H E N D R I K J A C O B U S M O T T A , 

HENDR1KUS C O R N E L I S P L O O S V A N A M S T E L , S A L O M O N M A T T H I J S C A N T E R , 
J A C O H J O H A N N E S O L I V I E R , JOIIAN H i E H K R I K VON C.LAIIN, 

ERANCISCUS T H E O D O R U S M E N A G E C11AI.LA , J O H A N N E S J A C O B U S TIM .In. « 
G E R H A R D S C H U T T E J . F w . , 

M a k e l a a r s , 
zullen op D I N S D A G 4 O t T O I I K K IHSI en vol«c„cle dagen, le tl) uur v. i n . , ten overstaan van dc 
Notarissen .1. c . G. P O L I . o N E S en O. V E R R I J S S T U A R T , in bet Verkooplokaal FRASCAT1, la Am
sterdam, I ' R K S K N T K K R K X T K V K K K I H I P K N : 

D e I n t e r n a t i o n a l e 

S U I K E R R A F F I N A D E R I J 
met MACHINERIEËN, Vaste en Losse Gereedschappen, aan de 

LAURIERGRACHT en BAANGRACHT, 
' fafv; t n + n ; i t n s TI 

He I ' t R K I K H mei annexe W O O M I I I I I Z K . V beslaat 

4 0 A r e n TA C e n t i a r e n . 
De verkoop geschiedt iu gedeelten, in combinatiën en in massa, zooals dit uitvoerig is omschreven in 

den Catalogus tier Machinerieën en Ge|-eedschap|ien eu in de conditiën lot verkoop met Situatiekaart, ver
krijgbaar a -_5 Cents in den Kantoorboekhandel B U K M A N & S A R T O R I U S , Rokin N ' . 17 Amsterdam. 

Bezichtiging des Dinsdags en Dondeitlags van 10—2 uur, mits voorzien van een Toegangbewijs, bijeen 
tier Makelaars verkrijgbaar. 

De bewijzen vau eigendom en de veilcoiiditien zullen vun af acht dagen vuur den verkoo|iriag ter inzage 
liggen ten Kantore vnn den Notaris J. C. t l . P O L L O N E S , Keizeisgracht N°. 5211, en Kopie der Veilcon-
dit ien bij den Notaris G . V E R R I J N S T U A R T , Keizersgracht, N u . 5 0 8 , te Amsterdam. 

GRIENEN BLOKJES 
V O O R 

BRÜGOBDM en 8TBATEN. 
' IV Koop, legen r.vrr lilden prijn: 

circa 80 ,000 stuks 
in zijn geluid ol' hij gedetdten. 

Te bevragen onder lelt. K W / , aan het Algemeen 
•dverieiitie-Bureau van NIJUH & V A N I H T M A R , 
Rotterdam. 

~ A . E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, I .001I- en Zinkwerken, Rotter

dam, (ioiidsche Singel 08. Generaul-Agent voor 
Nederland en hulië vau de /oo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uil tie fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten van tien Uitslag der Beproevingen, genomen 
tloor de Maatschappij van Bouwkunst tc Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

A l ü t M l K M M l I > 0 ] ) O t 
o n 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A M 

SIMIAN,. TEFEIIilS. FUWklIIJh. 
ZILVEREN MEDAILLE 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant /ijn le bevragen, bij 

J . J . S A N I I , Wijnhaven 711 Rotterdam, alwuarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van "«M-dkooi.' 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sarreguemines). 

GREENEN STAVEN. 
Zeer billijk T E K O O P : 

C i r c a 220,000 s t u k s Z w e e i l s c h e G r c o -
i i c i i , K i i i i n i T - , H n l i i : - e n V i i l s l a u ' i i , Z I I I I -

i l e r s p i n t , i u v e r s c h i l l e n d e a f m e t i n g e n , 
z o o w e l i n e e n » u l s l ) i j g e i l n i l t e n . 

Aanvragen worden ingewacht onder lelt. K W V , 
aan bel Algemeen Advertentie-llureau vau N U t i H K 
V A N DIT.MAH, Rotterdam. 

G E N T (België). 
Eenige Fabriek van bet Vasteland, waar alle soor
ten CEMENT/TEGELS vervaardigd woelen. 

MONSTERS en MOXSTKKKAAKTKX zijn ..p 
franco aanvrage te bekomen, 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
De toetendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, R, FREEM, 
Architect te Arnhem. 

IIII. AANNEMERS. 
De meeste modellen S T A A T W E R K , 

als Werkboekjes. Dag- en Weeklijsten, On-
k o s t l i j s t e n enz. in gebruik bij II.II. Aannemers 
zijn voorhanden en verkrijgbaar tegen concurreerende 
prijzen ter Snel|)eisilnikkerij vun 

O R R E E N DE BOER & C°. Dordrecht. 

T . ( & T s i r m i r t 7 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche T u i n en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T B H D A M 

Worden TE KOOP aangeboden! 
T W E E C O M P L E E T E B O E K W E R K E N , 

net gecotlaerfeerd: 
STORM H L V S I N O H , Waterbouwkunde. 
STORM V A N 'S G R A V E S I N D E Burgerlijke 

en Militaire Bouwkunde. 
Franco te bevragen onder letter II. bij den lloek-

liandrlaur F . E. M A C D O N A L D , te Xijmrgcn. 

Sr>ocl£ilitolt 

W A T E R P A S - , H0F.KMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Eeëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- cn ïalcltazalt-ïrucvcii 

in R I JNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijon, Portland Cement, 

KALK, BKOISSTEBH, V D D R Ï A S T E S Ï K K N K S , KNZ. 
Xieuwehacen S.zijde f».*», H o l 11-ril.i : „ . 

Verwarming en Ventilatie. 
GENESTE HERSCHER & C". 

• - t l t l . 1 * r n l l l t l s> | : | , . 
Ingenieurs en Constructeurs van 

C A L O R I F È R E S . 
Generaal-Agenten voor Net Ierland, 

C H A R L E S U K M Y Jt B I KN KA I T , 
Boompjes 54 , Rotterdam. 

P U N A I S E S . 
Geheel nieuw. Groote verbetering. 

n,. Punaises uit één stuk ilverstual ver 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschrilten, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd tloor het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
-Modellen voorhanden, prijsopgaven er, 

schetsteekeningen «orde, , up aanvrage direct 
tocnonden. • n i s . 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
Ijl RIT I T " - — 

A M S T E R D A M 
H t - n n i i , ayo, a. 

TIM UW 
u pfl 
Nalmirl. 

V I L DE TRAVERS 
l i i i i : 

Z W I T S E R L A N D . 

Gwoiiiprinieenir Asphaltwegen en dilo Dorschvloeren. 
Werken in Asphalt-Masliek voor Trottoirs. Skuling-Kinks, Mounloeren, helders. 
Koir- en kegelbanen, Winkel- en Manazjjinloeren, dansen, Veranda's. Ilnig- en 

llaklM'dekkinsen, lieloii-lnndeeriiisen, Stallen enz. enz. enz. 

Ziiiilelijk, VodilHiTeiKl, Oii(loiirtlriii«;liaar, (jeraaswercntl. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
V.»r inlirliii„ Kei itrent bet le K > reii van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich le adres» e„ 

aau het Kmiloor der liibriek, IWtvvej. : l , Amrtmtam, ot' bij deu lieer II. O. K N O O P S ( ' O z \ lleek-
Mrtiat 1'. Oi, te Arnhem. J X r w t e w , W. PATON WALSH 

digd, hebben bet onbetwistbaar .oordeel dat ze ster
ker zij,, en de |i,mteii „iel kunnen breken, ot' d,«,r 
bet dekplaat je drukken, wat bij <le bestaande soor
ten „mar al te dikwijls oebeurt 

llezelve zijn vuonndu.' in doosjes van 100 stuks. 
In ieder doetje is daarbij een klein instrument (de 
vorm vim een vorkje) waarmede de Punaises zeer 
gemakkelijk uitgelicht kunnen worden. 

Ito prijs is 60 cents net doosje en wonlt le^-eii 
tutïzendiiu- van een |.)stuissel van 70 cents w -
o|i tevens de aanduiding P u n a i s e s is^'ev, d, door 
hel pdie.de land /rum;, toei;ezo,iden d.sir 

T h . J . D O H B E . 
M i i K ' i i / . i . j i i villi Teekeiilielioel'teii vooi' 

Boawksndigen te [JTRECHT. 

I PARKETVLOEREN, 
S VILLEROY 4 BOCH, METTLACH 
S BOCH Frbres. MAUBEUGE 
g MINTON. HOLLINS k C".. ST0KE 
3 hij de Verl.i.'iu»üi,r,li|;er. cn IIq.'.tliouder.: 
i D E L I N T & C" . , Haringvliet 7 . letter/lam. 

II. HOLSBOER, le ArnluMii. 
i s l i s . Z i l v e r e n n e d n l l l r v u u r H o l . , -

p M N - l i i M t r n i n e n t e n . 
I W f O . l l « « B ; « t e o i i i I r r a r h e i d l i i K v o o r « i . 

l e r p i o - e n H o e k m e r t - l i i N t r u i n e n t r n . 
Voorts: I I A R l l . en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , I I R I E F R A I . A N S E N , enz. enz. 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
FABRIKAAT 

— L k li., i i t t i 

EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 
N E D E R L A N D 

ÜTBECHT. DE ERVEN H. TRIP. BOTTERDAM. 
Mozaik Tegels voor lloertïT 

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 -
IIOHS, W A R A N D A ' S , enz., alsmede I IEKLEEDINI ! 
van M U R E N , T E G E L S voor I I L O E H B A K K E N en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uilsluitcnil Amitgehau van Jlaw & I " . 
voor NeJerland cn tlcsMlft Koloniën 

Gr. J . O O H . , 
F i r m a A N ' 1 ' . D B W I L D , 

Srhcemnal.ershaecn X°. (i'J en Jalfenlraat ,V". öll. 

R O T T E R D A M . 
Gedrukt bij G . W. van dor Wiel \ Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 38. Zaterdag 17 September 1881. 

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 iitinii'ii'iiit'iit betlruairt voor het liuinetilaiit] ƒ1.66 per 8 niiintnleii of 

wel bij viwruittwtaliiuc gulden per jaar. Afzuuderlijkc nouuiicrs bij vuur-

uitlx"tU'iliii_' 16 ceut. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentie'II van I 5 rasjski / 1.—, daarbuveu HO cent voor eiken regel 
plaatsruimte sa K' OSSt vonr een bewij»iioiiiuier. Advertentiën voor liet bui> 
teulaud 25 cent per regel. 

Bij dit nommer wordt eene plaat ver
zonden. 

H E T C A V É - R E S T A U R A N T 

H . B . W U X B M S E N T E A M S T E R D A M . 

Deu lTiltui Augustus vnn tlit jaar ii.ni de opening 
plaats vun het Catfé>Willemseu, op «Ien UeUigenweg 
•±\'>, te Aiusler<l»iii. 

Bij <le gruule verseheitleiilieiil tier kutlieliui/en iu 
de hoofdstad, waarvan velen duurgruute afiuetiiigeu 
tie aandacht trekken, was hut «eeu gemakkelijke 
taak om binnen best-heiden greoson een gebouw te 
ontwerpen, dat duur vorm en inrichting weder iets 
nieuws te aanschouwen gal'. De keuze van eene vrije 
navolging van tien rroog-OoUüscherj bouwstijl gaf 
gereede aanleiding utn ecu t-igenaaullg geheel te 
verkrijgen, en tie vole gunstige bt.'uordeelingen, tlie 
deze bouw uitlokte, strekken ten bewijze, dut de 
ontwerper goed geslaagd is eu een gebouw gesticht 
heeft, dat de hoofdstad waardig is. 

Het Café-Kestauraii t , hierboven bedoeld , is ont
worpen door den ingenieur-architect A . L . van liendt 
te Amsterdam, en de voorgevel daarvan wonlt op tie 
bijgaande plaat voorgesteld. Op den beguneii grond 
vindt uien eeue ruime kofliekamer met hullet en 
biill'etkamer, lienevens eeu zaal met ti biljarten . door 
san breede gang aan de eerste verbonden. Op de 
eerste verdieping wordt uene restauratie/aal ingericht, 
waarbij eene bij/aal en tie keuken, terwijl daarboven 
tie woning vonr tien eigenaar gevonden wordt. 

Den 5den Februari 1881 werd bet afbreken vau 
twee pei-ceelen daarteplaatse en de opbouw vai: 
bet Cafe-lïestaiiraut aangenomen door de heeren 11. 
Itiet-snijder en /oon vooi- de som van / 37994, die 
den bouw geregeld en met kracht uitvoerden, zoodal 
tie opening der benedenlokalen op 17 Augustus II. 
kon plaats vinden. l)e underpin van den voorgevel 
is hoofdzakelijk samengesteld uit Savonièiv-steeit en 
Oberkirchner zandsteen; de voetstukken en schach
ten van de colon netten zijn vervaardigd uit gepolijst 
Zwitilsch graniet, en dit geeft eene aangename 
afwisseling van kleur vooral in verband met tie boven-
pui , tlie in kunststeen is opgetrokken. Deze kunst-
steen heefl deu vorm vun baksteen eu weid tloor tie 
tahriek van IMiil. Undo te Delft geleverd ; tie banden, 
ki-aagsteencn, hoekstukken, enz. zijn van zandsteen 
eu brengen een aatigenatueii toon in het geheel. De 
kraagsteenen zijn karakteristiek met kopjieii versiert! 
eu wenlen gebeiteld door tie leerlingen van de (^uel-
linusschool, die ook tie Naderen in da kroonlijst van 
de underpin bakten eu het snijwerk vervaindigilen 
aan tie kapiteelen en kraagsteenen in de zalen. 

Eene nette vestibule, geheel met tegels bezet, 
geeft toegang tot de kolliezaal en de restauratie op 
de eerste verdieping. fcerstgetioeiu.de zaal heelt 
een geligureerd plafond van geolied Ainerikuuusrh 
grenenhout met hoofdbalken, enz. betimmerd, terwijl 
de wanden versiertl zijn met colomietleu en vullingen 
van geïmiteerd lederdnek en geschilderde ftiesstukken. 
Het bullet wordt door de lantaarn van de kofllezaal 
ruim verlicht en is zeer eigenaardig afgedekt met 
een tongewelf van genlied Amerikaaiiseli grenenhout; 
overigens vindt men bij tie knfliezaal retirades voor 
heeren cn dames, en een ruime gang, door eene 
pui met gekleurd glas verlicht, geeft toegang tot de 
biljartzaal, tlie eeu schoon ellect maakt. De ver
lichting geschiedt tloor lantaarn ramen, terzijde af
getimmerd met halve kruisgewelven en evenals hel 
gefigureerd plafond van Amerikaansch grenenhout 
gemaakt; aan de beide einden der zaal vindt men 
eene schouw, met tegels bezet, met leien geilek t en 
rijk met bladwerk versierd. Üe wanden zijn lietim-
merd met hooge lambiiseeringen, waarboven vullingen 
van geïmiteerd lederbchungsel, geschilderde vullingen 
en voorstellingen uit de dieteiiwei-eld. Ook de gas-
ornementen eu liet ameublement zijn getrouw in stijl 
gehouden, tetwijl het verguldsel, gelijkmatig zonder 
overlading aangebracht, het min of meer suinliere 
van den stijl tegemoetkomt, waardoor een aangenaam 
en recht gezellig geheel verkregen is. 

Vooral het schilderwerk kan als gooi geslaagd be
schouwd worden en is uitgevoerd tloor de tinna K t ie
le vv ijn en Van den Knt. Het toezicht over deu bouw 
werd opgedragen aan den heer A. \ V . Weissinan, 
die zijne (teste krachten aan het welslagen van dit 
bouwwerk wijdde. 

Bet geheel is een bezoek overwaardig, en wij aar
zelen ook niet de bouwkundigen tot een bezoek aan 
het Café-Restatiiant op den Iteiligenweg Us Amster
dam aau te sporen. 

D E E L E C T R I S C H E VKIILIÜIITINU V A N O N Z E 
W O N I N G E N , 

Men kan zeggen, dat de Parijsche tentoonstelling 
van electriciteit met levendig ongeduld verwacht 
weid door geheel de wetenschap|ielijke wereld; zij 
heefl de bewonderaars vim tien bekwamen natuur
kundige in de Vercctiigdc-Statcii niet teleurgesteld, 
maar de grootste verbazing opgewekt bij hen, die 
ongeloovig waren gehleven bij fcdison's aankondiging 
van zijne ontdekkingen en, naar mijne meening, ieders 

stem gewonnen. Zijne tentoonstelling vormt dan ook 
het volledigste geheel, dat men zich deuken kan. 
Twee zalen, no. 24 en no. 2 5 , hevatteu alles, wat 
het werk van Kdison uitmaakt, een werk, dat zelfs 
reeds nu als iets volledigs kan worden beschuitvvd. 
Men zal kunnen verbeteren, volmaken, en dit Ook 
ongetwijfeld doen, maar gelijk zij is, vertoont de/e 
poging van electrische verlichting zich met een vol
talligheid van practische middelen, die niets te wen
schen overlaat. 

Hel magneto-electrise he werktuig is op tien begainti 
grond der tentoonstelling. Daarover later. 

Wij kunnen onderstellen, lint de beide zalen, M e n 
25 , twee zalen zijn iu een stelsel van huizen, die 
electrisch verlicht worden. Draden gaan naar elke 
lamp tlie, om zoo te zeggen, een kleinen secuntlairen 
stroom vormt op eeu algemcenen stroom. Wij moeten 
verklaren, hoe in de kleine denkbeeldige stad, die 
niet meer dan een vierkanten kilometer oppervlakte 
heeft, de kanalisatie of geleiding van tie electrische 
kracht plaats heelt, die iu licht verandert. 

Krachtige stoomwerktuigen geven beweging aan 
evenveel dynamo-electrische werktuigen; de hoofd
gang, die de groote kanalisatie vormt, woidt iu tie 
zalen voorgesteld door monsters van natuurlijke 
grootte. Gewone guspij[>en dragen in haar binnenste 
twee koperen stangen, gescheiden van elkander en 
van tie buitenste pijp tloor een isnleerende stof; deze 
twee koperen slangen vormen de elementen van de 
hoofdader, waardoor de stroom luopt. 

Deze pijp kan iu den grond worden gelegd op 
ongeveer een voet diepte; zij vormt tie groote slag
ader tier lichtgevende kanalisatie. Elk blok huizen 
wordt bediend dooi' een seciindaiie slagader, tlie het 
geheel omringt. Deze secundaire slagader, tlie zich 
plooit naar den vorm van het blok huizen, heeft 
tertiaire takken, die in • II» huis dringen. 

De secundaire aderen zijn minder breed dan de 
hoolilader eu tie tertiaire minder dan tie secundaire. 
Elke lamp kan worden beschouwd als een laatste 
ader, verbonden aan een tertiaire. V\ ij hebttcndus 
eerst den groote stroom, daarna een i-eeks afgeleide 
ondergeschikte stroomen. 

Er i s , naar bet schijnt, gevaar in gelegen, iu 
eenig punt dezer stroomen een te groote verhitting 
te doen ontstaan , omdat eensklaps, tengevolge vau 
vele uitdoovingen of van eenige andere oorzaak , de 
eiectrisi-he sterkte zeer snel zou kunnen toenemen iu 
eenig gedeelte van de gang. Dit gevaar heelt men 
vooruit gezien; elke adet wordl voorzien van een veilig-
heidstoestel, bestaande iu een plaat of stang van lood , 
die tie stroom verplicht is te doorloopen. Als tie 
warmtegraad te boog werd, zou dit lood smelten 
en de stroom gestremd worden. Daartoe zijn iu 
tie straat, op de gruoteslagatler, vierkante, gemak
kelijk ie naderen gegoten-ijzeren doozen of kisten, 
waarin twee pi jjieiiideu der groote kanalisatie dringen. 
Tusschen deze twee einden pbmtst men het veihg-
heidstoostel; eveneens is er voor elke vertakking naai
de huizen een kleine doos, die een looden draad 
ontvangt; eindelijk heeft elke kamer en, zoo meu 
w i l , elke lamp haredoos, herleid tot ecu zeer kleinen 
houten knop, omringd van twee tliiulen, die een 
stroom vormen, eu verin nu len niet een zeer dunnen 
louden draad. 

Op deze wijze schijnt elke kans vau brand uit tien 
weg geruimd. Overigens kan men elk oogenblik , 
met behulp van Thomson's galvanometer, weten 
wat er in de kanalisatie voorvalt. Inderdaad is er 
op tien [>ost in het middelpunt een soort van tafel, 
waarop de algemeene toestand tier electriciteit in hel 
net zich Openbaart. Da opziener wonlt onmiddellijk 
gewaai-schuwd door de beweging van een JichtliceM 
Als tie sterkte der electriciteit afwisselt — hetgeen in 
een groote stad gebeuren kan , bijvoorbeeld tloor hel 
uitdooven van al tie lam[ieu in een schouwburg, 
wat doel luj tlau? Hij grijpt een handvat, gelijk 
tlat tier lelegiafeu, en draait liet om totdat de 
normale sterkte hersteld ls. 

Deze regelaar der sterkte werkt als volgt: hij 
wijzigt den tegenstand, niet in den draad vau de 
g U g , maar in tie magneten van het electro-mag-
nelische werktuig, omdat een kunstmatige tegenstand, 
al wisselende uaur tien statui van het handvat tlat tie 
opziener omdraait, in den stroom plaats grijpt, die 
van een der magneet polen naar de andere loopt. 

Men begrijpt, dat tie opziener, tloor dit handvat 
te verplaatsen, tien tegenstand verhoogt van een 
meer of minder aanzienlijk getleelte van het regelende 
toestel. Alzoo woidt de gestadigheid der sterkte 
van ile electriciteit, waarvan natuurlijk de standvas
tigheid van het licht afhangt, verkregen door een 
rechlslreeksche werking op het veld der magneli-
seering, en dus op de krachten , die in de bewape
ning van den magneet geboren worden, welke de 
Htrooinen verdeelt in het geheel der condensatie. 

Dit vraagstuk tier standvastigheid van het licht 
is natuurlijk een tier meest gebiedende iu elk ver-
lichtiugstelsel. De regelaar van den post in het 
middelpunt, rechtstreeks gehanteerd door eon op
ziener, stelt inslaat de sterkte der electriciteit iu het 
geheele net op deitzelfden gruad te houden. Maar de 

standvastigheid van hel licht hangt niet alleen al' 
van de electro-magnetische kracht, zij hangt ook 
af van den staat en de inlichting der lamp. In het 
stelsel van Edison wordl tleze lamp gevormd door 
een kleinen boog van zeer harde en zeer fijne kool, 
in den vorm van een boelijzer; tie twee einden VSJ) 
tlezen dunnen kooldraad, waardoor tie stroom moet 
loo|>en, wonlen vastgehouden tloor de draden van 
de gang, die zelven besloten zijn in een glazen ring. 

Deze ring dient tol basis voor een soort van groote 
omgekeerde glazen peer; de kooldraad toont zijn 
zwarte streep te midden van tleze peer, waarin het 
volmaaktste luchtledig {i uÜu4ö« v a n l ' L ' dampkrings
lucht blijft er slechts in na tie uitpouipiugj verwekt 
wordt tloor een aan tien staart van de peer ge
plaatste opening, en gesloten dooi- tien kleinen glazen 
staart, die als uitgang voor de lucht gediend heeft, 
toe le smelten. Men kan al de opeenvolgende toe
standen uf gedaanten der glazen buis zien, tlie dient 
om tleze naiiwhiisterenile lampen t e m a k e n ; men 
volgt aldus den voortgang der bewerking eu men 
ziet ten slotte den kleinen hol verlengd, gesloten 
aan de twee einden, en één dezer einden tot basis 
dienende en doorboord van de twee dunne draden , 
die zelven de broze koulstreep dragen, welke als lucht-
l-ron dient, wanneer de slrnom erdootgaat. 

Deze draden van kool waren aanvankelijk \an 
papier, eu meu maakt uog van die papieren draden 
voor zekere bijzondere voorwerpen. In tien regel 
geschiedt echter de vervaardiging met vezels, ont
leend aan bamboezen, tlie men uit .lapan invoert. 
Men kan op een afzonderlijke plaat al de opeen
volgende toestanden dezer bamboezen vezels zien. 

fcdison is er in geslaagd tleze zoo teedere lampen 
met haar volmaakt luchtledig en haar bamboezen 
draad te vervaardigen voor 'A't Amer. centen ( / 0 .82 s 

Ned.) Zulk eeu lamp duurt, naar het schijnt, zes 
tot acht maanden. Het luchtledig handhaaft ei 
zich in tot het laatst, maar de doorgang van deu 
stroom werkt op het weefsel of tien houw der kool; 
ei vormt zich een soort van kristallisatie i n , tlie 
niet kan plaats grijpen zonder opheffingen, en deze 
opheffingen zijn het zeker, tlie eindelijk de breuk 
ten gevolge hebben. 

In tie lani|ienlabriek vau den heer Edison maakt men 
er nu ongeveer tweeduizend daags. D e type-lamp 
geeft evenveel licht als zestien kaarsen; het is een 
zeer sterk licht, en misschien wat sterker dau ons 
voegt, want wij zijn meer gewend aan een groot 
getal kleine, zwakke lichten dan aan een klein getal 

sterke. 
De photometer ol' lichtmeter is zoo eenvoudig moge

lijk. Verbeeld u een soort van kleine galerij , tlie 
aan het eene einde verlicht is door een waskaars, 
aan het andere door een lamp van Edison. In de 
galerij kan een wagentje rollen op een horizontale 
stang, die in graden verdeeld is; tlit wagentje draagt 
eeu papieren kaart met een olievlek iu hel midden; 
deze vlek wonlt teruggekaatst op twee verticale spie
gels, die een schuiuschen hoek vormen tnet de as 
tier galerij. Men ziet iu tleze twee spiegels de twee 
beelden der olievlek op het wille papier. 

Zoodra de lamp en de waskaars, door de bewe
ging van het wagentje, de twee zijden van het pa
pier even sterk verlichten, verdwijnen de twee beelden 
op de beide witte achtergronden , die tie weerkaatsing 
van het papieren vierkant zijn. Men meet dan tien 
betrekkelijke!) afstand van de twee lichten en van 
het vel papier, of juister, tleze arlieid is reeds vooraf 
gedaan: meu heelt slechts op tie in graden verdeelde 
schaal het getal af te lezen, tlat overeenkomt met 
den stand van bet papier, onderworpen aan de twee 
verlichtingen: tlit cijfer geelt het aantal waskaarsen 
aan, dat overeenkomt met de sterkte der beproefde 
lamp. 

Het beginsel vau dezen lichtmeter is zeer eenvoudig, 
wnnl het is duidelijk , dat tie vlek verdwijnen moet 
iu de twee beelden, zoodra het half-doorschijnend ge
maakte gedeelte papier .juist evenveel licht ontvangt 
als het laat doorgaan Onderstellen w i j , dat de 
type-lamp geregeld gebruikt wordt, dan is het van 
belang juist tc welen, wat zij vertegenwoordigt als 
kracht verbruik. Daarvoor heelt Edison een toestel, 
dat tie meter vau de energie of het arbeidsvermogen 
zijner lamp is. 

De lamp wordt, terwijl de stroom baar doorloopt 
eu zij hare uitwerking teweegbrengt, gedompeld in 
eeu kleinen koperen cilinder, tlie met water gevuld 
is. Dit water wonlt na eenigen tijd warm; men 
meet zijn warmtegraad, en de hitte die aldus voort-
gebi-acht wordt oonverteerende, heeft men een uit
drukking van tie energie tier lamp, dat is te zeggen, 
van de hoeveelheid kracht, die zij in een gegeven 
tijd verbruikt. 

Door deze hoeveelheid le vermenigvuldigen met bet 
getal lampen, die gevoed worden door eeu /.elfde 
mugucto-electrisch werktuig, kan men de kracht 
vinden tlie door dit werktuig moet wonlen voort
gebracht; uu zoo tie nauwkeurige verhouding van 
deze kracht tol de drijfkracht, die het dynumo-
electrische werktuig iu beweging brengt, bekend 
was, zou men tie hoeveelheid paardekrachlen hebben, 

waarvan men verzekerd moet zijn om een gegeven 
verlichting te voeden. 

Maar tlie krachtmeter van Edison, die kleine cilinder, 
waarin de lamp water verhit, schijnt nog wat ge
brekkig en geen zeer vergelijkbare noch zeer nauw-
keurige uitkomsten le kunnen geven. 

Daarna komt het vraagstuk van het verlies van 
kracht in de kanalisatie, het vraagstuk der verhou
dingen van de kracht tier dvnaino-electrisehe machine 
en der stoommachine. 

De heer Edison beseft tleze bezwaren zeer wel. 
Meu hoopt dan ook een practische proef in het groot 
le nemen: zekere hoeveelheid paardekraebten voort 
te brengen, en na te gaan hoeveel lamjicn men voeden 
kan met tie tegenwoordige electrische werktuigen en 
kanalisatie. Het is duidelijk, dat tie proef, aldus 
genomen , slechts iets bewijzen zal vooreen bij/ouderen 
staat der kanalisatie, maar meu zal er belangwek
kende gegevens door verkrijgen voor toestanden dei-
kanalisatie, die er niet te veel van verschillen. 

A . V . 
(Wordt vervolgd.) 

I N T E R N A T I O N A L E 
K O L O N I A L E T E N T O O N S T E L L I N G 

KS 
T E N T O O N S T E L LINO V A N A L O K M E E N E N UIT

V O E R H A N D E L , R E S T R O S P E C T I E V E K U N S T j 
E N K U N S T N I J V E R H E I D . 

Mei—1883—October. 
I|e| Comité van Uitvoering heeft het volgend al

gemeen programma geplubüceerd: 
• Amsterdam, dat tloor hare gelukkig totstand 

gebrachte directe gemeenschap met de Noordzee zich 
zelve weder bewust is, dat zij is de eerste koopstad 
ties Kijks , begint op elk gebied teekenen te geven 
van ecu nieuw ontwaakt leven. 

Eenige barer ingezetenen hebben zich thans tot 
taak gesteld een wereldtentoonstelling van bijzonderen 
aard voor te bereiden, tlie iu I88.'l zal wonlen 
gehouden. 

De bevordering van tie lielungen der Nederlandsche 
koloniën en van de builenlaiidsche liezittingen van 
andere Rijken zal het hoofddoel zijn van deze ten
toonstelling. De medewerking van alle koloniale 
mogendheden mag hierbij wonlen verwacht. 

Londen, Darijs en Weeiieu hebben achtereenvol
gens in tie tweede belli dezer eeuw, op bare inter
nationale tentoonstellingen, de producten van handel 
en nijverheid, van land- en tuinbouw, van weten
schap eu kunst der geheele wereld weten bijeen te 
brengen en tlie op uitstekende wijze tentoongesteld. 

De groote steden der Nieuwe Were l i l , Philadelphia, 
Sydney en Melbourne, hebben iu tie laatste jaren 
dit voetspoor gevolgd. 

Voor Nederland moge thans tie eer ziju weggelegd 
tot bet nemen van het initiatief in bet organiseereu 
van eeu wedstrijd tusschen de verschillende koloni-
seorende volken, die nog nooit heeft plaats gevon
den. Als eene der oudste koloniale mogendheden 
mag het op tlit voorrecht aanspraak maken. 

liet Comité , tot uitvoering van dit denkbeeld ge
kozen , acht het gewicht en de voordeden van eene 
tentoonstelling, die het verspreiden van meer l icht , 
niet alleen over onze koloniale toestandenmaar ook 
over tie huilenlaudsche bezittingen van andere Staten , 
ten gevolge zal hebben, uitermate groot. 

Immers, hoewel reeds veel is gedaan om onder
nemingsgeest op te wekken en het welslagen vau 
nieuwe handelsondernemingen te verzekeren, toch 
bbjft het wenschelijk steals meerdere kennis te ver-
spreiden van die streken, waarvan tie schier onuit
puttelijke rijkdom van tien bodem slechts wacht 
op kennis en kapitaal, die machtige hef boomen 
onzer eeuw, om tot verhooging van de algemeene 
welvaart luwchtig bij te dragen. 

Hei verspreiden van die meerdere kennie der over
zeese he gewesten kan op geene betere wijze worden 
verkregen tlau door het houden eener koloniale ten
toonstelling, waar, aan de II.UKI tier geschiedenis 
en tier wetenschap, wordt getoond, wat de kolo
niën waren en wat zij zijn. 

De ontworpen tentoonstelling zal in 5 gTOOtO af
deelingen gesplitst zijn : 

lo. Koloniale tentoonstelling. 
2o. Algemeene uitvoerhandel-tentoonstelling. 
.'la. Retrospectieve tentoonstelling van kunst en 

kunstnijverheid. 
•lo. Speciale tentoonstellingen. 
5o. Wetenschappelijke voordrachten en bijeen

komsten. 
Ad 1. l ie t hoofddoel vnn het geheel is de kolo

niale tentoonstelling. 
Een vergelijkend onderzoek der verschillende sys

temen van kolonisatie, van tropischen lundliouw, 
vau exploitatie der schatten van tien asrdbndem, 
zal een leerzame en oorspronkelijke arbeid zi jn, tie 
algemeene belangstelling len volle waaitUg. 

Die tentoonstelling zal zich niet behooren te liepa-
len tot het tentoonspreiden van g ronds tollen en pro
ducten, maar levens de gelegenheid moeten aan
bieden tot vergelijking van de zeilen en de eigen-
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aardigheden vau de bewoners der overseeeche ge
westen. 

De openbare werken en de middelen van vervoer 
zullen, als de cei-ste grondslagen voor welvaart en 
beschnving, aanschouwelijk behooren te worden 
voorgesteld. 

Evenzoo acht men het belangrijk, exemplaren en 
producten uit de fauna en Hora der koloniën, als 
beelddragers van de weelderige natuur der tropische 
gewesten, op deze tenloonstelling vertegenwoordigd 
te zien. 

Eindelijk zullen leger en marine, die bolwerken 
der vrijheid, daaraan niet mogen ontbreken. 

Ad 2. De 2de afdeeling is bestemd voor hetgeen 
behoort of gerangschikt kan worden tot den alge
meenen uitvoerhandel. Aan de nijverheid , loegepust 
op de bewerking der grondstoffen, zal eene ruime 
plaats worden aangewezen ; terwijl voorts nijverheid 
en handel een uitgebreid veld vinden om een loyalen 
wedstrijd te voeren. 

Ad 3. De 3de afdeeling biedt de gelegenheid aan . 
om tloor het tentoonstellen van de producten op het 
gebied der kunst, van de vroegste tijden af, een 
leerrijk beeld te geven van de ideeën die daarom
trent bij de ooi-spronkelijke volken hebben geheetsehl, 
en wat die denkbeelden onder den invloed der ! K > 
schaving geworden zijn. 

Een vergelijkend ondersoek van de schoone kun
sten tier versclli]lende tijden en natiën schijnt hoogst 
belangrijk. 

A»l \ . De 4de afdeeling heeft ten doel het hou
den van tijdelijke tentoonstellingen. Deze zullen uit 
den aard der zaak meereiideels nationaal zijn, en 
daardoor de gelegen beid geven om de m landsche 
producten vun landbouw en nijverheid aan den 
vreemdeling te toonen, terwijl zij mede zullen strek
ken tot het opwekken en verhoogen dei- algemeene 
belangstelling. 

Ad 5 . De ode afdeeling behoort niet aan de 
Materie, maar aan den Geest. 

Wetenschapi>elijke voordrachten en bijeenkomsten 
zullen aau ite mannen der wetenschap, die pioniers 
der beschaving, de gelegenheid verschaffen om hunne 
denkbeelden te doen kennen cn van gedachten te 
wisselen over de belangen van handel en nijverheid, 
wetenschap en kunst, internationaal recht. Opvoeding 
en onderwijs, hygiene eu acelimatatie, doch ljoven.il 
zal de koloniale staatshuishoudkunde, inzonderheid de 
verhouding tusschen moederland eu kolonie, een hoogst 
belangrijk onderwerp zijn voor een vruchtbaren wor
stelstrijd der gedachten. 

Evenals het m"iiseholijk vernuft, zoo zijn ook de 
belangen der menschheïd universeel. 

Zal deze tentoonstelling aan baardoel beantwoorden, 
dan wonlt daartoe de medewerking vereischt van alle 
Kiiropccsche koloniale mogendheden. 

Wij koesteren dan ook de verwachting dat de uit -
noodiging, die door de Nederlandsche Regeering tot 
haar zal wonlen gericht, om de Koloniale Tentoon
stelling te Amsterdam met bate inzendingen te ver
ri jken, niet onbeantwoonl zal blijven. 

Zelfs voor de machtigste volken kan het niet dan 
goed zijn, om van tijd tot tijd in 't strijdperk te 
treden en zich met. hunne mededingers te meten. al 
ware het slechts om te toonen dat hun macht en 
rijkdom, gesteund door morecle en intellectueele 
kracht, nog steeds de waan leering der geheide be
schaafde wereld verdienen. 

Uitbreiding van bandelaoperatien, aantnoediging 
der nijverheid, verheffing van de zedelijke kracht der 
na t i ën , versterking van den baud, die de volkereu 
aaneensnoeil, zullen de heilzame vruchten zijn van 
zooveel eendrachtig pogen, zoowel voor tb' koloniën 
als voor het moederland. 

Het is inzonderheid voor ons Vaderland, dat door 
zijn ligging als voor den handel bestemd i s , dat de 
voorgestelde tentoonstelling van groot Ijelang wordt 
geacht. 

Dat de belangen van landbouw en nijverheid door 
haar zullen wonlen gebaat, mag niet worden be-
twijfeld. 

Het ligt voor tie hand , dat zij op de algemeene 
volksontwikkeling een gunstigen invloed zal kunnen 
uitoefenen. 

Wij mogen daarom vei trouwen, dat ons voorne
men met algemeene belangstelling zal worden be
groet, en de Nederlandsche natie, gesteund tloor 
onze nationale kracht in Nederlandach-Indifi, het 
zich tot een voorrecht zal rekenen aan de wereld 
te kunnen toonen, dat Nederland terecht aanspraak 
mag maken up Ben eervolle plaats ondei'de volkeren 
van Europa! 

De Hooge Regeering en de Landvoogd van Neer 
landsch-Indié hebben bclooli! onze pogingen tt; steunen. 

De gemeente Amsterdam heeft uitgestrekte, zeer 
gunstig gelegen bouwterreinen voor de zaak beschik
baar gesteld. 

Moge het spoedig blijken, dat onze iiijveren ge
reedstaan het staal te wetten en den kampstrijd 
te aanvaarden. Opdat het jaar 1883 opnieuw hel 
bewijs levere, dat hetgeen de Nederlandsche natie 
w i l , zij dat ook vermag! 

Amsterdam, 10 Augustus 1881. 
Het Comité ran Uitvoering, 

D. CORDIS, President. 
S . U E CLERCy W Z N . ) Gedeleg erd Lid. 
M r . J K A P I ' E Ï N E V A N I J E C O I ' P E I . I . O , Secretaris.'' 
Dit programma, in de Fransche taal overgezet, 

wordt door de welwillende tussclieiikoinst van den 
Minister van Buitenlandsche Zaken aau de vreemde 
mogendheden toegezonden. 

O C T R O U I W E T . 
Aangezien in dit blad er steeds op gewezen wertl, 

dal eene g |e I Jet rooi wel ileii bloei van handel eu 
nij verbeid bevordert, verheugt het ons, dut door 
de jongste Algemeene Vergader ing tier Nederlandsche 
.Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid bet 
voorstel van het Departement Utrecht, betreffende 
eene Octrooiwet voor ons land — bcspi-uken in dit 
blad van 9 Juli j . l . is aangenomen. Wij twij
felen er geenszins aan, of het gevoelen der verschil
lende Departementen dier Maatschappij , omtrent bet 
herkrijgen eener Nederlandsche Octrooiwet, dal 

nu door het lliioldbestuur zat worden gevraagd, zal 
zich samenvatten in eene verklaring : vóór de weder
invoering van zulk eene wet. Doch wij willen de 
beantwoording dier Departementen niet vooruitloopen, 
maar de belang hebbenden liever voorlichten met 
datgene, wat op het octrooi-gebied in het buitenland 
steeds plaats vindt, en ons niet slechts tol nadenken 
maar lot handelen kan aansporen. 

In Engeland is door de afgevaardigden voor 
Glasgow in het Lagerhuis en voorstel ingediend, om 
de OCtrooi-recbten voor de eerste drie jaren van een 
Engclsch patent van 25 op 4 pond sterling terug 
te brengen. 

De ontvangsten aan het Engelsen Patent-bureau 
bedroegen, in bet laatste jaar (met inbegrip dei-
registratierechten voor fabrieksmerken), niet minder 
dan 183,800 pond sterling ; terwijl de uitgaven slechts 
29,438 pond sterling bereikten, zoodat de Regeering, 
op het gebied van patenten, eene netto-winst van 
ruim 150,000 pond sterling behaalde. Genoemde 
afgevaanligden wezen erop, dat eene dergelijke ex
ploitatie van ile Regeering de oorzaak is , dat jaar
lijks in Engeland 3000 patenten tegen 15000 in 
de Vereenigde-Staten van Noord-Amerika genomen 
worden; m. a w, : dat de Regeering vrijgeviger moet 
zijn met het verleenen van octrooien, wil zij de nij
verheid zou bevoi deren als in de Vereenigde-Staten 
plaats vindt. 

Volgens mededeeling van het ljetrokkcn Ministerie, 
bestaat het plan om in de eerste zilting-iieriode van 
het Lagerhuis een gemotiveerd voorstel voor de patent-
regeling in te dienen. Het is alzoo te verwachten, 
dat in de Engelsche («tentwet spoedig gewichtige 
veranderingen zullen plaats hebben. De betrokken 
Minister heeft zich uitgelaten, dat hij zal beproeven 
om aan de gewijzigde patentwetgeving een interna
tionaal karakter te geven. 

Dien weg moei het op, om eene goede interna
tionale regeling op het octrooi-gebied te verkrijgen. 
De octrooi-rechten moeten tot een minimum worden 
gebracht, opdat aan elk uitvinder eene vrijgevige 
bescherming worde verleend, terwijl daarentegen elke 
uitvinding, als iu Duitschland, vóór de octrooi-ver-
leening onderzocht moet worden, opdat niet voor 
elke geringe verandering of verbetering eener ge
octrooieerde uitvinding een octrooi worde verleend ; 
eene dergelijke kleingeestige bescherming toch is 
niet bevonlelijk voor den bloei van handel en nij
verheid. 

Wij verwachten voor de nijverheid veel van eene 
goede octrooi-regeling iu bedoelden z in , en hopen, 
ter gelegener tijd, de te verwachten wijzigingen in 
de Engelsche patentwet in dit blad bekend te maken 
en, voorzoo veel noodig, te bespreken. 

Ü. v. IL 

P R I J S V R A A G 
V A N DE P L A N T E N - E N - V O G E L T U I N . 

Geachte Heer Redacteur, 
Naar aanleiding van uwe klacht, iu nommer 37 

van U W geacht weekblad, over een mager rapport in 
zake de ingekomen ontwerpen op de prijsvraag vooi 
een vereenigiiigsgeboitw in den Planten-en-Vogeltuin 
te Arnhem, zij het mij vergund n te doen opmerken, 
dal de Jury bij de beoordeel ing dier plans dezelfde 
methode heelt gevolgd, als indertijd de Jury bij hare 
beoordeel ing van de antwoorden der beide iu dit 
jaar uitgeschreven prijsvragen: de eene door het Be
stuur van de Academie van Beeldende Kunsten te 
Botterdam, voor een Kuaistruj verbeid museum; de 
andere door het Hestuur van de Maatschappij van 
den Werkenden Stand , voor een te stichten Maat
schappelijk gelmuw. Ook tiaar wenlen , blijkens de 
rapporten, door de Jury bij hare beoordeel ingen drie 
schiftingen gemaakt, en alleen over de ontwerpen, 
die na 3e schifting of voor bekroning in aan-
merk ing kwamen, had een meer uitvoerige beschou
wing en bespreking door de Jury in haar rapport 
plaats. 

Over die rapporten werden, vooraoover mij bekend, 
wat de uitvoerigheid betreft, geen klachten vera >men. 

Het eene (over het Kunstiiijverheidmuseum) bevat 
9 pagina's, waarin zes plans, ter bekroning in aan
merking komende, wonlen besproken; het andere 
(gebouw voor den Werkenden Stand), waarin negen 
plans ter bekroning iu aanmerking komende woiden 
besproken, bestaat uit negen pagina's. 

Het rapport Planten-en-Vogeltuin, waarin dr ie 
plan- voor bekroning iu aanmerking komen, bevat 
drie bladzijden ; daarin wordt volgens uwe meening 
800 weinig gezegd, dat men gerustelijk mag ver
klaren, dat de prijsvraag voor 38 inzenders niet het 
minste nut heeft gehad. Daargelaten de juistheid 
dezer bewering, cn ol het van een Jury billijkerwijze 
kan worden gevergd haar oordeel uit te spreken over 
en de balen aan te toonen i n 38 ontwerpen, die toch 
voor bekroning niet in aanmerking komen, moet 
ik u ten slotte doen opmerken dat, voorzoover mij 
bekend, het Hestuur vau den Plauteii-en-Vogeltuiu een 
prijsvraag uitschreef niet ter wille onzer Nederland
sche architecten, maar ler wille van zich zelf, om op 
de beste wijze ziju doel, hel stichten van een vereeni-
gingsgebouw, te bereiken. l iet uitschrijven der 
Prijsvragen van de Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst geschiedt alleen ter wille onzer Neder
landsche bouwkunstigen. 

Voor de opneming dezer regelen u dankzeggende, 
verblijf ik met alle achting: 

Uw Dw. Dienaar 
C. M U Y S K E N . 

flwfT* Gaarne wordt aan het verlangen van den heer 
Muysken voldaan om di l schrijven iu het blad op 
te nemen. Het blijft de vraag ol de humden van 
ontwerpen op de prijsvraag niet eenig recht hadden 
op twu rapport van beoofdeetlng, zooals hun werd 
toegezegtl, en of het bespraken stuk dien naam wer
kelijk kon dragen. {De Deductie.) 

Berichten en mededeelingen. ~~ 
B I N N E N L A N D , 

'a G r a v e n h a g e . Hij resolutie van den Minister 
van Koloniën, van den 7 September 1 8 8 1 , lit D, 
nu. 3 1 , zijn de heeren J. C, Dekker, G. N . Luyke, 

A . Kel ler , J. .1. Sterkenburg en J . Kranendonk ge
steld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indiè, om te wonlen benoemd tot 
opzichter 3e klasse bij den Watei'staat en 's Lands 
burgerlijke openbare werken daartelande. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid brengt lei- kennis van belanghebbenden, dat 
in de tweede helft van October a. s. voor de ver
vulling der betrekking van adspirant-ingenieiu- van 
den Waterstaat een vergelijkend onderzoek zal plants 
hebben Tot dit onderzoek worden toegelaten Neder
landers, die een voldoend examen tils eiviol-iiigenieur 
hebben afgelegd aan de Polytechnische School te 
Delft, mits zij op 1 November e. k. niet ouder ziju 
dan 20 jaar. Nadere bijzonderheden zijn te vinden 
in de Staate-Courant. 

— Voor den aanleg en tie exploitatie van den 
stoomtram op Midden-Java, die van Semarang over 
Deroak, Koedoes, Put t i , naar Joans ofDjowanazal 
loopen, is een Naamlooze Vennootschap ontworpen, 
die de concessie van de drie concessionarissen zal 
overnemen. Als directeur zal opt reilen Mr. H. M . 
A . Baron van der Goes, thans chef van dienst van 
mouvement bij de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Amsterdam. Vrijdag 9 September is alhier 
eene buitengewone algemeene vergadering van aan
deelhouders tier HoUandsche IJzeren -spoorwegmaat
schappij gehouden, waarop vertegenwoordigd waren 
152 aandeelen, uitbrengende 74 stemmen. 

ln deze vergadering werd: lo machtiging aan 
den Raad van Administratie gegeven om zich te be
lasten met de exploitatie van deu Wesilundschen stoom
tram , cn van andere stoomtramwegen, waar de 
Raad dit nuttig zal achten; 'lo. goedgekeurd eene 
met dc Regeering gesloten overeenkomst ter ver
vanging vau alle totheden aan de Maatschappij 
verleende concession van aanleg en exploitatie. 

Leeuwarden. In de laatste raadsvergadering 
is besloten, tie jaarwedde van den directeur der ge
meentelijke gasfabriek op ƒ 2 5 0 0 - ƒ 3 0 0 0 en van 
den boekhouder dier fabriek op ƒ 1 5 0 0 — ƒ 2 0 0 0 
te bepalen. 

Daarna werd aangevangen met de behandeling 
van het voorstel van Burgemeester en Wethouders 
tot het doen instellen van eene enquête naar den 
toestand der gasfabriek. Levendige beraadslagingen 
wenlen daarover gevoerd. Door de meerderheid der 
gascommissie wenl zoodanige enquête ounoodig ge
acht ; de minderheid was voor het voorstel, op grond 
dat eene enquête nooit schadelijk zou kunnen zijn. 
De zaak kwan niet tot een einde: de verdere behan
deling is tot eene volgende vergadering uitgesteld. 

— De medaille voor de bekroonden op de Leeu
warder tentoonstelling vertoont aan de voorzijde een 
vrouwebeeld, met de rechterhand op een ploeg 
rustende. In de linkerhand houdt zij eeu lauwer
krans Aan haar voeten liggen bloemen, een kaïn
rad , een bijenkorf cn een schoot korenaren. 

De keerzijde diaagt een lauwerkrans met bet om
schrift : •Nationalen wedstrijd 1881." 

De uitreiking vanditonderscheidiitgsteeken zal ver
moedelijk i October plaats hebben. 

Maastricht Gedeputeerde Staten vau Limburg 
hebben eene oproeping gedaan vau sollicitanten naai
de betrekking van ingenieur van den provincialen 
Waterstaat, op eene vaste jaarwedde van ƒ 2 5 0 0 , 
vergoeding voor bureaukosten teu bedrage van f 400 
en wegens reis- en verblijfkosten lot een maximum 
van ƒ 7 0 0 'sjaars; terwijl bovendien, overeenkom
stig de regelen deswege door de Staten gesteld, na 
eervol volbrachten diensttijd, aanspraak kan worden 
gemaakt op |iensioen, zonder dat daartoe eenige 
persoonlijke bijdrage gevorderd wordt. 

In een der gebouwen, behoorende lol het piovin-
ciaal gouvernement, zullen de vereischte, tot kan
toor ingerichte, lokalen kosteloos ter beschikking van 
den ingenieur worden gesteld. 

Sollicitanten voor de bedoelde betrokking moeten 
zich, onder overlegging van het diploma van eiviel-
ingenieur of van zoodanige andere stukken, als zij 
ter hunner aanbeveling noodig achten, vóór den in 
Octolier aanstaande, bij adres tot de Provinciale 
Staten wenden. 

Utrecht. De eerst onlangs vau Alkmaar naar 
's-Bosch overgeplaatste hoofd ingenieur van 's Rijks 
Waterstaat, de heer J . M . E. Wellan, zal met I 
October a. s. werkzaam gesteld worden te tlezer stede 
aan de werken tot verbetering van de Keulsehe 
Vaart, terwijl de ingenieur van deu Waterstaai l e 
klasse A . M . K . W . Baron van Itlersum met gelij
ken datum belast zal worden met den dienst vau 
hoolilingenieur iu het Ge district, Noord-Hiabant. 

Arnhem. Naar wij vernemen is door het lie-
stiiur van den Vogelen-Plantentuin uit drie bekroonde 
ontwei pen bet plan Oen us van deu heer R. .1. Ou-
wendag te Amsterdam gekozen, eu is aau hem de 
uitvoering van het werk opgedragen. Wij twijfelen 
niet, ol' dit gebouw zal bijdragen tot versiering van 
den straatweg naar Velp. 

— Het veld tier concurrentie breidt zich in den 
tegenWOOrdigen tijd zeer sterk uit. Ook bij den 
verkoop van beiioodigheden voor heeren bouwkundi
gen , aannemers enz. openbaart zich dezelfde geest. 
Wij meeneu te kunnen volstaan met slechts te wij
zen op de in dit nommer voorkomende advertentie 
van de heeren Gebr. Klompé, Rijnstraat 2 2 , te 
Arnhem, waaruit blijkt, dat ook bij genoemde firma 
alle behoeften voor bouwkundigen te bekomen zijn. 

Haarlem. Üe tentoonstelling van voorwerpen, 
in vrijen tijd door personen uit tien handwerksstand 
vervaardigd, weid Woensdag l . l . door den voorzitter 
van de Vereeniging » Weten en Werkeu", in tegen
woordigheid van eeu aantal genoodigden geojieud. 
Met belangstelling wenlen de voorworpen bezichtigd, 
waaronder vele waren welke de aandacht trokken, 
zoowel door vindingrijkheid als door nette afwerking. 

Ouderkerk a/d Amstel. De heer li. P. Bakes, 
hoofdopzichter van het heemraadschap van den A m 
stel eu Nieuweiamstel, is overleden. 

\iinkoniliuiiigi1» van iMbcstedittet, 

Maftii<t*( , I » Mrpf, 
«Milel rn , te 11 uren. len geiiieciiteliuize van Dtin-

geradeel: het verlagen en veitunmeren der vaste brug 
•het llnoghnut', iu deu grintweg naar Terhnrue. Inl. hij 
den geineenteopzicliter t'. II. Hoekstra, te Akkrum. 

i i i i e r s l iMi r i , te 11 uren. door het gemeentehest.: lo, 
hel bestralen vau den weg buiten de Kaïnppoort niet 
veldkeien; 2o. de vernieuwing van bet dek op :t bruggen. 

'"•Hage, te 11'j uren. door liet iniuisterie van wa
terstaat enz., aau bel gebouw van hel prov. hestuur: bet 
driejarig onderhoud van: lo. de dijk- en oevervverkeii bij 
HelleviM-tsbus. hunting /'.jiiOO [Per jaar: Uo. den Zwitrte-
waalschedijk en hel Örielsche-Spuiwater, iu 2 pen-. Ra
ming respect, ƒ1455 en ƒ1126 per jaar; :io. de .lijk- en 
iM-verwerkeii van de voormalige Itijks-ipiaiantaineplaals 
op het eiland Tieii-Geineteii. Itaming / 2610 per ptar. 

Dcrdreeht, te ï£ uivn, door het gei ittebest.: het 
vijfjarig onderhoud van de kachels en stnokgercedschapjieu 
in ile onderscheiden geiiieentegehoiiwen. 

II- M/ l l l . te la uren, door burg. en vveth.: het veran
deren en vergrooten van hel schoolgebouw voor openbaar 
lager onderwijs te Earuisuiii. 

Anmterdam. le I uur, d * den tuinarchitect Leonard 
in Café Flora: het aanleggen van een tuin 

voor liet must 
weg, gem, Nien 

Oiisl crliont. 
stukadoorswerk 

architect IJ. Bijvoets Cz. 
Im*ti'rilitiii. te \2 met 

He.-rei .gracht X 588: bet 
van eeue hofstede in .1. 

"Hel llrockor Huis", A instel vccnschc-
r-Amstel. 
• '.i uien. hij A. van de to inut : hel 
de Paterskerk. 
IMIISIIIIK ZO Sppt 

U' 11 ureu, in het sociëteitsgebouw 
KT plaatsen van den wintertuin. van hot 
etemeijei, benevens eenige vcrauderiu-

1 geiionw. Iul. hij den 

Aanw. 
Ills! Iieilr. Ie 

het Volkspark: I 
le 10 uron. 

I i i imr i l i - i i , 
veranderen eu vi 

teu kantore van .1. M. Teepe, 
vergrooten eu n-coustrueereii 
Oosteinder-|xK>liio|dei', gein 

Hi Sept. 
ren, 
'grooting van dit gebouw. Aanw. 

u, tloor bet prov. best.: het 
er concierge woning vau bet 
iu warden. 
tie maatschappij tot expl. 

>rk van het 
eelen eu iu 

te 12'/, 
eerplaatsen 

gouvernementsgebouw te 
l'treeht, te 2 uren, d< 

van Staatsspoorwegen, aa, 
maken van eene goederen bergplaat* en eenige bijkomende 
werken op het slation lleinoo. Iul. bij den sec!u-ingenieur 
te Meppel: 2.>. bet" maken van werken lot beveiliging 
van een gedeelte der oostelijke glooiing van deu spoor
weg Hedel -'s-Bosch. Iul, bij deu sectieiiigeiiieur te 
's-ltoscli. 

's-Hage, ten kantore der [{ijnKlinische Stooiutrainweg-
uiuatschappij: bet vergrooten der rijtiiig-en-locnniotief-
remises op het emplacement te Katwijk a Zee. Inl. hij 
den ingenieur .1. I, van Waning, te Kotlertlam. 

«malei-dam, door den a r c h i t e c t IJ. Bijvoets Gz.r het 
iiphnogeu van eene aau te leggen straat mei dwarsstraat 
en het maken van wal hese boei ingen. op een terrein tus
schen den Amstel eu de Itijnsimorhauti. gein. Nieuwer-
Amstel. 

AmMerdam, Uuvsdaelkade 7: heiver 
daghotel en passage te Zandvoort, in 2 p 
massa. 

Ytuell-ilag. ' il Snt , 
Jl mi ll 'aart , te 11 uivn, door het liesluiir van het wa

terschap Willeskop c. a„ onder de genieeiile I loenkop. hij 
Oudew.it,o. in He Zwaan: het leveren eu stellen van 
2 direct werkende lit-vel-ceutrifiigaalpoinpinacliiues, stoom
ketels eu aauhooivii: 2o. het maken van de gebouwen 
voor de plaatsing van de genoemde werktuigen en verdere 
tot tie stichting van het s, gemaal behoorende welken. 
Iul. bij deu architect J. Paul. te Zevenhuizen, 

l.oodi». Ie II uren, in Arti-Legi: het maken ran een 
privaat bij de kazerne te Gouda. Raming ƒ 2500. 

«I lage , te 12 uren. tloor lu-t ministerie van waterst 
enz., ten dienste der Staatsspoorw.: bet leveren, ke
pen en cai'lioiiiseereu van eikenhout voor too wissels niet 
200 dwarsliggers, in 2 peiv. Itaming ; peiv. 1 ƒ 30,001). 
perc. 2 ƒ 2000. 

Kalk. te 12 Uien. door bet gemeentebestuur van Gaas-
terlaud: ln. bet vernieuwen cn gedeeltelijk herstellen van 
houten wal beschoeiing te Kalk. over ie lengte sa n 
van ongeveer 200 M.; 2o. bet bevloeren met veldkeien van 
ongev • .'tO'i M* aldaar, 

MeenwUk, te fit', uren, door burg. en weth. vrm 
Steeiiwijkervvold : het bouwen van eene school met onder
wijze I's won ing te Nederland, onder tlie gemeente. 

Ilttiideril.ii.-. Nept. 
'•-Hanen, te 10 ureu. ten raadhuize: bet maken van 

een put tol berging van privaatniest op bet terrein ten 
noorden van de l'itadel. Aauw. 20 Sept, te 11 uren. 

VYIJIie, le 2 uren. voor W. ten Hove: bel houwen van 
boerenwoning met schuur. Iul. bij W. van der 

Vegte. te HeUMO. 
Vrijdag. 29 Nept. 

'a-Baai-h, te 10'/, uren. door het ministerie van water-
stuit enz., aan bet gelmuw van het prov. bestuur: hot 
verrichten van heistellingen aan sluis 0 der Zuid-Wil
lemsvaart te 's-ltosch. Raming ƒ4100. 

Middelburg , te 12 uren. ten huize van Alht. Jeront-
uius: het verbouwen en inrichten van perc, P 77, upden 
korendijk, tot broodfabriek. 

' • • • • g a , te 1 uur, door het in 
euz.: lo. het verhouwen van een ' 
tol ]Hist-eti-telegraafkantoor, met hr 
Haining f M W ; 00, het herstel] i 
Ihjkstelegraatlijnen in de aldeeling Venl, 
Sn. bet leggen van een kabel door d 
riiichem. (taming ƒ670. 

Zaterdag, 24 «epl. 
Xuidharn. Ie 1 uur, tloor burg. eu v 

ren en maken van rasterwerk om en 2o. bet leveren eu 
maken van bestrating op het terrein van de school te 
Zuidhorn. Iul. bij A. Velding. architect te l le! k. Aanw. 
te 10 un-u. 

Zwolle. le :i uren. tloor den aivhitect S. J. ILTroostei 
H.Hz... iu tie Nieiiwe-Sta.lsberberg : hel afbreken van het 
buis. staande op bet perceel sectie lino. 64. der gemeente 
Zwolle, aan de llcvontci-straat aldaar eu bel op Imvenge-
tioeiiid terrein bouwen van 2 lieerenhuizeu, alles vair re
kening van .Mr. E. (i. vau Senden. 

Maandag. ï « Nept. 
'n-llage. te l l 1 / - uren. door het ministerie van wa

tersnuit enz., aan bet geitouw van bel pmv. best.: liet 
driejarig onderhoud van tie zee werken op I ioodercede, iu 
4 perc. Aanw. 21 Sept liaiuing ïvsp.: f',",a, f 17.180. 
/ WOU, j 17,040. 

Amalerdam. Ie 1 uur. door het ministerie vau kolo
niën, iu bet lokaal der Maatschappij Tut Nut vnu 't Alge
meen : de levering van verschillende bonoodigdheden, iu 
:tu perceelen. 

Kranlngen, te t\ uren, dnor bet bestuur der Vereeni
ging "Tooneelgohoiiw", hij Wed. Kek huil: het bouwen van 
een schouwburg. Iul. hij de architecten E. W. van Gendt 
J.Gz., te Anihem en II. I'. Vogel, te 's-llage. Aanw. 23 
en 24 Sept, te 10 uren. 

Waenadag, IH Bomt. 
'a-Hage. Ie 12 uren. tloor bet ministerie v,.n wat etst. 

enz.: lo. bet maken van werken tol beveiliging, bewaking en 
afdeeling en van eenige andere werken op bet centraal 
pers. station in het open ha venfront, hel goederen-
station in <le Stadsriet landen eu de zijlijn naar het Entre
pot te Amsterdam. Inl. hij deu eerstaanw. ingenieur te 
Amsterdam. Aauw. 20 en 21 Sept., te l l ureu. Raming 

ƒ 21.400 : 2o. het maken van eene ijzeren locoumtic-
vcnloods niet bijgebouwen tip bet westelijk gedeelte 
van het centraal peisoneiistatiuu te Amsterdam. Raming 

ƒ IV 1.500. 
Danderdag, 2 » Nep). 

'a-Hage. te 11 uren, door lu-t iniuisterie van marine: 
bet gereedmaken eu leveren van het hardsteen werk voor 
tie fiiutleeriug van tien ijzen-u kustlichltoren OJI Mendando 
(Stolze-straat). 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. bet 
egaliseereu en verharden vau deu llrtiiiwerijvveg en de 
Schilderstraat; 2o. het verbeteren van het 7"' mok der 
Stads waarden. Aauw. 22 Sept. 

Haarlem , te 2*!t ureu, door bet iniuisterie van wa-
terstaat euz., Ran bet gebouw van het prov, best,: het 

dr -jarig onderhond. 
verbeteren van 

<. Ramnu/lMOe 
Merwede te Go

to, bet leve-

onderhoud der werken van het K rabliersgat. Aanw. 24 
Sept. Raming / ló.'.tiin. 

Vrijdag, SO Nept. 
HelleveetRlnU, te 10 uren, iu kamer AIO van ka

zerne no. I : het Vergrooten vau de kazerne »de Hoele" 
enz. voor bet kor|is torpedisten te Brielle. Aauw. 27 Sept., 
Ie ID/, uren. Raming ƒ64,000. 

'a-Haaeh, te I01/, uren. door het ministerie van wa
tei'staat enz., aan het gelmuw van bet prov. bestuur i het 
verrichten van werken tot versterking van het zeehoofd 
te Willemstad. Aanw. 24 Sept. Itaming ƒ2040. 

Arnhem, te 12 uren, donr het iniuisterie van vvaterst, 
enz., aau bet gelmuw van het pmv. bestuur: bet Imu
wen van eene schutsluis n het Apcldimruseho kanaal, 
niet bijbehoorende werken, onder de gemeente VlgSJOTl. 
Aanw. 22 en 24 Sept. Itaming ƒ 77,WO. 

Zwol l e , te 12 uren. door het iniuisterie van waterst. 
enz-, aan bet gebouw van het prov. best,: bet maken van 
eenige gedeelten beschoeiing langs den voet van het jaag-
pad langs het Meppelerdiep, Aanw 22 Sept. Itaming ƒ2400. 

Ziitri-n. te 2 urea, door huig. en weth.: het maken 
eener haven met losplaats ten noorden vsn den spoorweg; 
het bouwen van kaaimuren; de onderbouw eener hori
zontale draaibrug en bij behoorende werken. Inl. bij den 
gemeenteaivhitect. Aaiiw. 23 en 2H Sept. te 1 uur. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen. aan het centraal bureau: het uitbreiden 
en wijzigen van sporen en wissels, en bet maken van 
eenige andere werken ten behoeve van het stationseiu-
placement Eindhoven. Aauw. 23 Sept., te 11 uren. 

Zaterdag, I (let. 
•Idemarkt, te 1 uur, door liet gemeentehest.: het 

bouwen van een onilerwtjzerswoiiiug met schuurt je. Auuw. 
te 11 uren. 

Aarlanderveen, dtmr hel gei neet it-'best: tie levering 
van grint VOOT de wegen iu '82. 

Maandag , 3 Ort. 
ZeiNt. te 2 uren. in bet gemeentehuis: het bouwen 

eener school t B lokalen, niel overdekte speelplaals. 
aan den Hoogen weg, aldaar. Aanw. 26 Sept. en 3 Oct., 
te 11 uren. 

UliiHdag. 4 Oet. 
Amalerdam . le 1 uur. doorbet iniuisterie van koloniën, 

in bet gebouw Tot Nut van 'I Algemeen : de levering van 
Viiii-Couvers grenen rondhouten en sparren, ten dienste 
van de zeemacht iu Nederl-lndie en op Java. aan te 
voeren in de eerste helft van L88& 

Haardplaat, le 3 uren. in de tlin-cliekeet van den 
HtHifilplaaiiHilder: het vernieuwen vau bestaande nj— 
hoofden. 

Waenadag, .» Oct. 
'a-Hage, te 11 men, door liet iniuisterie van waterst, 

enz.: lo, eenige werken lol nonualisci-riiig vau de Waal. 
onder Vuren, tusschen tie kilometerraaien D2 en 94 der 
herziene rivierkuart. Aanw. I Oct. Raming ƒ 42.800: 2o. 
idem tot idem van de Waal. onder Dreumel, Opl ort. 
[Iriimpt en Tiel, tusst ben de kilometerraaien 58 en 62. 
Aanw. 1 Oct Itaming ƒ181,000. 

Denderdag, tt Ort. 
Haarlem, te 2'/, uren, dtmr het ministerie van water-

Staat enz., aan het gebouw van het prov. best: het aan
brengen eener leuning langs «len grintweg op den ooste-
hjken dijk van het Noord hollandsch Kanaal, onder de 
gt tè Graft. Aanw. 1 Oct. Raming ƒ4080. 

ArIJdag. 1 (l.l 
a Baat-li, te 10", uren, door het iniuisterie van wa

terstaat enz., aan liet gebouw van het pmv. best: het 
bei-stel van buitengewone winter- en stormschade aan 
brug no. 5, in den Ifijks-gnmteu weg 2t-klasse, no. 4, van 
's-lioscb tot ile Maas in de richting op l'treeht. Aauw. 1 
Oct Raining ƒ11.300. 

Maandag, IO Oet. 
'a-llage, te l l ' / , ureu. tloor het ministerie van water

staat enz., aan bet gebouw van bet pmv. bestuur: het 
driejarig onderhond van al de werken behoorende tot het 
kanaal duur V.mrne. in Zuid-Holland. Aanw. 5 en 7 Oct. 
Raming 57.U00. 

Waenadag, IS Ort. 
'•-Ilage, te 11 uivn. door het miuislerie van water-

slaat enz.: het maken vau eenige werken aan tien lieue-
ileiimoud der Nienwe-Merwede, onder tie gemeente Zwa
luwe. Aanw. 8 Oct Raming ƒ40.400, 

Vrijdag. 14 Ort. 
Arnhem, Ie 12 uren, dtmr bet ministerie van water

staat enz., aan het gelmuw vau bet prov. In-si uur: het 
vernieuwen van de Uiiiirliugschehriig, gelegen in de Lm— 
nensclie wetering, iu 's Rijks-gmott-n weg le klasse, no. 8, 
van den Teersdijk naar Grave, pmv. Gelderland. Aanw. 
C en 8 Oct. Raming ƒ2908. 

Op later te bepalen datum. 
Winkel, door tie architecten Vonk en Holworda: het 

maken en toveren van 37« schoolbanken, in 0 perceelen 
en in massa. 

Alloop van Aanlii-sii-iliiiïi-n. 

Henaldi 5 Sept.: het maken van een kunstweg van 
llatzuiu tot Revverd; ingekomen 10 hilj., als: 
W. v. tl. Veer, te Marsimi. ƒ 12.000 
IL Boetzer, « Oudehiidtzijl. • 11.000 
J. A. Deelstra, » Rinsuuiagccst, » 10,975 
T. Sememe. i Makkum, i 10,800 
A. J. V. d. Meij, )i llerlikutn. l 10.750 
E. H. Hempetnus, » bolsward, i tOJflOO 
(i. I'rauiiistra, » Veen wouden, » 10.555 
J. Schaafsma, » Harlingen. i «.500 
It S. Westra, i Kimsweid. • 8.U88 
1'. Plnkkel. i Leeuwarden, • 8,463 
tuj opbod gemijnd door H. Bosteer, VIM»- /"7700: gegund. 

Heermand, 6 Sept.; hel bouwen eener nieuwe sacristie 
bij O. L. V. Munsterkerk; ingekomen 7 bilj.. als: 
II. Gicsbertz, te Kessel, ƒ 0100 
L. Koelau-Ja nsseu. » ftncrmnuil, » 5925 
J. Hielen. I Kessel, i 5887 
L. I'otili-Konen, i Roermond, l 5370 
II. Delfing, i idem l 4%5 
II. (Voters. >. idem • 4678 
IL PoUacrd, • M.ia-mel i 4472 
gegund. 

Balk, 7 Sept.: a. een gedeelte weg in Kakhuizen te 
bevloeren; b. idem idem te bcpuiueu, bevloeren eu be-
grinlen; c. idem in Halk te bevloeren; perceelen a. en b. 
ingek. 10 bilj., als: 
T. Faber, le Knuduin, ƒ 16H5 
W. Strak, • Harich, • 1597 
P. Plnkkel, » Leeuwarden, » 1591 
W. A. Schral, » Warns, - 1490 
R. Uaukeiiia, • Bakhuizen, • I4H3 
N. /.illosti.i, » idem » 1462 
lï, v. d. Heulen, » St.-Nikolaasga, | 1415 
J. Kunst, » Bakhuizen, l 1267 
II. IVankema, - Joure, •• 1200 
T. Kloosterman, •• Kakhuizen, • 1188 

pere. n Ingekomen 8 bUj>, als: 
W. K. Strak, te Harich, ƒ 567 
P. Plnkkel, | Leenwanlen, I 560 
ti. Haiiketna, l Kakhuizen, l 542 
l i . v. d. Meuleii. * St-Nikolaasga. » 631 
P. postma, » Woudeend, i 529 
Wed. A. Schrale, - Warns, . 528 
N. Zabnstia, » Kakhuizen, l 496 
II. Eriiukemu, » Joure, » 450 

Dieren, 7 Sept.:* bel houwen van een woonhuis le 
llldhurgeii, ondei beheer van deu aivhitect .1. Iintik 
E w m : ingek. 8 bilj-, als: 
.1. StemVOOrt, te Dieren, ƒ 10,300 
Bsrendsen, » Keppei, » ü.944 
Wed W. Eiiklaar, > Dieren, • 9,939 
II. Steltenberg, • idem • 9,848 
liosseling, » Oldburgeii, » 9,684 
Kolders, » Gmcnloo, „ 0,379 

I J. de Witt, » Dieren, 1 8,9«2 
I II. J. Masseling, l Doetinrhem, I 8.8S9 
' niet gegund, 

Zlerlk/ee, 8 Sept.: bet verlieteren van tie westzijde 
en van de doorgraving van den Kglauiuiersbnut, tusschen 
ite le en 2e inlaag vau het district Klauwers vau bet 
waterschap Schouwen: minste inschr. was .1. den Hoer Lz,. 
ie Eikenee, vimr ƒ798. 

IKIeuwalda , 10 Sept.: het bouweu eener school voor 
L. O., onder beheer van deu architect Ü. Cieiiier; iugek. 
4 bilj., als; 

ƒ 13,258 
l 12,805 
i 12.74.1 
i 12.200 

hooi 

H. Schreuder, te Zuidhmek, 
W. van Zuilen, » Nieuwolda, 
W. Snater, I idem 
F. Tul, » Borgsweer, 

Deventer, 10 Sept.: lo. bet bouwen van l 
vimr 400 kinderen eu 80 leerlingen vau de Normaalschool 
te Deventer; ingek. 10 bilj., als 
G Hofstede. 
li. v. d. Worp, 
G, Keilman. 
V. tl. Spoel en Van Vottlt 
('. Peteri en Zoon. 
II. Hendriks, 
W. .1. Kolkert, 
J. Witleveen, 
E. v. d. Woerd, 
J. K. Kalt, 
Raming 

2o. de leverantie van - 1 

iugek. 2 hilj.. als: 
P. Stoll'el. 
Gehr. Em-ink, 

Deventer, 10 Sept.: bet houwen Van eene villa voot 
notaris tiualthérie van Weezei te Deventer, onder beheer 
van den ingeniour-aivlutert W. C. Metzelaar; ingekomeu 
8 bilj., als: 
ti . Hofstede, 
U. v. d. Worp, 
.1. Wittenen, 
A. ,1. Mensiuk, 
W. J. Kolkert 
J. II. van Holten. 
II Hendriks. 
V. .1. Spoel en Van V 
gegund. 
Raming 

Amaterdam, 12 Sept.: lo. bet vergrimten der locotnn-
au den Oostenpoorweg te Zutfen, met tajbe-

Advertentiën. 

tt' Deventer / 35,000 
a i l . l n i u,ta 
. iilfm .. :t4.(HXt 
l iiliTii .. 11,998 
.. ideal » $3,900 
.. Nijin.'K'i i :t3..'JH« 
« Deventer .. 32.371 
• idem » 32,21» 
, idem 32.21» 
» ITn>ti'r|p, o 30.» 18 » ITn>ti'r|p, 

. 32,050 
grenen hou tel brngdekdelen; 

te Deventer, ƒ W ! 
, i.l.-in . 374 

t<> Deventer, ƒ 17.0411 
, Idem '.. I7.2TO 
• idem 1 17.121 
. i l . tn .. I0.5IHI 
n iiletn » 16,450 
« Kist, . 16.350 
» Nijmegen. .. 11,900 
.i Deventer, .. 15.8»0 

> 15.880 

-mie werken: minste inschr. was K. 11. Trooster, le 
Zwolle, VOOT ƒ15.970. 

2o. het vergrooten der goederenloods van 'len Ooster-
sjmorweg. met bijkomende werken, np het statiiiuscuipla-
ceinent Zullen: minste inschr. was .1. .1. Laudeweer, te 
Zutfen, voor j 7027. 

Haarlem. 13 Sept.: het bouwen van eeu stal. koets
huis eu tui n mans won ing aan tie Meester-Jot is tenlaan, 
under beheer van den architect 0. E. L. van deu Arend; 
ingekomen 5 bilj.. als; 
L. Kok, te IJmuiden, ƒ 0824 
Verhagen en Van 't Wout. » Haarlem, l 8250 
G. Surendonck, | idem i 7950 
IL van Niel. i idem • 7777 

Vatider. .i idem i 7200 
Breda 

Donge. tt 
13 Sept: het ver 
Kaai usdonk, voor 

tier brug over de 
de Zllider-stooiiitraiiivveg-

L als: 
.1. van Laarhoven. 
.1. Smit VIL 
('. A. lit n. 
t'. Ken tie, 

M. van Gooi, 
Penn eu Bauduin, 

Apeldaarn. 13 Sept: A 
aau tien Dorpsweg te Apelth 
chitecteti Van lleiult en Nn 
H. Mouw Mz.. 
J. Kudstuak. 
IL Wegerif, 
J. Wegerif, 
II. J. r.ikellmoin, 
.1. van de Kraak, 
F. W. Geurd 
gegund. 

Nehipliildeii. 13 Sept: bet bouwen van 8 arbeidt 
woningen i'nor S. van Etten. onder beheer van den 
chilect 11. G. Waande,*: ingek. 11 bilj., als: 
E« Plijzier, te Schipluiden. 
Job. tie Kidder, l idem 
Firma Smit en Mmjsson, •> Rotterdam, 

te Raainsilouk. ƒ 9833 
II Slikkerveer, ., 9500 
» llusterhoiit. i 9200 
• Woudrieliem ei 
l Almkerk. » 8590 
>< Dordrecht, I 850U 
verbouwing vau • •ene villa 

nu. onder beheer van tie ar-
«ad; iugek. 7 bilj., als: 
te Apeldoorn, ƒ 19.374 

» idein '- 18,880 
» idem i 16.500 

idem I I6.J20 
.. jdem i 16.197 
» idem i 14,214 
• idem i 19,860 

D. Groene 
(.'. Rozenburg, 
II. S. Vmnuiuns, 
I'. Kerkban, 
.1. II. Valk, 
J. P. Wiin *. 
II. Klok .!/.. 
A. v. d. Drift, 
gegu ml. 

Amalerdam , 

i Pijnakker, 
n Schipluiden. 

/' 11,300. 
f 10,8011. 
a 10,2181. 
I 9,997. 
i 0,980. 
i 9,700. 
i a£0O, 
1 9,423. 
.i 8.888. 
o 8.555.55 
> 6.515. 

13 Sept.: het bouwen van 4 woonhuizen 
aau ue rswaiuiiicrdainslraat: gegund aan 11. van dcit Oever, 
vimr ƒ«0,000. 

I.uii.1.. 14 Sept.: 
sc hi ml met woning; 

.„lijk. 
iijk. 

het bouwen eener le biii'ger-ineisjes-
Ingekomen 10 hiljettt n, als: 

te Gouda, ƒ 43.6511 
• idem 1 41.800 
l idem 1 41,487 
.. idem i 89,878 
« l'treeht. 1 39.750 
f Gouda, • 89,433 
>) idem 88,988 
i idem i 88,968 
» idem 1 36,948 
•> idem « 36.832 

1 41.500 
bet verhoogen vau e -n gedeelte van 

in de nabijheid van i • spoorwegbrug 
Ro*inde: mgek. 10 bilj.. ah : 

te Leeuwen, f 7489 
a Vlissingen II 7400 
i Lubith. i 7307 
» Gent, i 7195 
1 Arnhem, • r.'.i'.'s 
,. idem i 6987 
1 l'auneritet ,i 6841 

. H. 

0. Ante 
Q. Luijt 
C. .1. ('. Ilnog, 
(i. Torenvliet, 
K. Hollainter. 
II. .1. Nederlioi*!, 
I'. P. VV. Dessing, 
M . Bokhoven, 
I'. A. Knrgboul, 
J. en W. de Jong, 
Itaming 

'a-Hage, 14 Se| 
den zuider Rijudij 

T. v. d. lUigaaril. 
.1. de Witte, 
.1. II. Tan llezevvijk, 
T. Helsen, 
W. M. Nijenes, 
I. .Ie Haan, 
F. E. Terwiiidt, 
A. W. I sink en I 

V. i l . Heijden, l Arnhem, 
A. van Kekeiu, » Nleuwpoort, 
ti . .1. Groot, i St -Anna. 

Haarlem, 15 Sept.: bet leveren eu leggen 
het in-aanboiivv-zijiiiio Rijksmuseum te Amst 
inschr was Jobann Odorico. te Frankfort, v 

Amaterdam, 15 Sept.: bet sloopen van 
aau de Lauriergracht, aldaar et 

lndie 

der vlo, 
NSH 

i 8888 
i 6750 

minste 
ankfnrt. vtmr ƒ 70,900. 
IH'ii van peivei-1 uo. 39 
bet houwen van eene 

bouwmeester A. t'. Klevs; 
gekomen 

A nisten He„-

• b i j 

12 bilj.; hoogste inschr. was A. P. Sche 
.ui, vtNir ƒ48,880; minste inschr. II K. 

ilriks, te liss. voor ƒ 25.990 : gegund. 
r'raneker, 15 Sept.: het bouwen vau 16 keukens 

bel VVesterhuis-vmuweugastbuis, aldaar, ouder Irlieer 
deu aivhitect M. Hulstra: ingekomen 19 biljetten, als 
0, Bootema, 
S. Smits, 
A. J. v. d. Mei, 
J. A. Hos, 
J. K. van Kt'iinpeina, 
A. Venstra, 
T. Jaugsma. 
Vi. Brugsma en ,1. Nijdani. 
M. Schotanus, 
W. Anneina, 
Peterten. 
IJ. Svdiuitmakir. 
Svinen van der Meer, 
I'. du Bolt, 
IJ. Schuitmaker, 
G . Brouwer, 
('. IJsbraudv, 
S. Ilijlsiiia.' 
I'. uurstra, 

Amaterdam, 15 Sept.: 
in het park »Knstverloren", nabij Zandvoort; ingekomen 
10 bilj., als: 

te Hoiitrijk-on.Polanen, ƒ 19,000 

te Eraneker, /' 4980 
i Witiiiai*iiui. « 4800 
» Iterlikiiiii. » 4780 

• Twijzel. ii 4769 
» Ooslerbieruiii, •> 4768 
n (Ironrijp. t 4535 
II Eraneker, .i 4490 
• idem » 4490 
» Imksiuii, o 4446 
l Fraueker, » 4444 
>i Herlik um. " 4427 
I Wilinai*inii. 1 4185 
• Tzuni. ii 4120 
.. Fraueker, ft 3888 
n Peins, 1 3875 
l Fraueker, 1 3874 

idem ii 3849 
» idem i> 3795 
a idem i 8694 
bouwen van eet koffiehuis 

van Essen, 
O. It. Straatsburg, 
K. van Buuren, 
J. Hakker. 
II. tie Glimt, 
J, l ' . Meijers, 
II. v. d. Weerden, 
D. Zuidcrlinek, 
.1. de Frel. 
W. A. de Rapper. 
gegund. 

. Nieuwei-Aiiistel, 
t Amstenlam. 
i VaUtoog, 
> Knollendam, 
i ZandviMirt, 
i Amsterdam, 
< Zandvoort, 
i Amsterdam, 
• Ariiui, 

18.773 
18,000 
18,000 
17.900 
17,875 

- 17.640 
17,400 

i 17.350 
16,440 

B U R G E M K K S T K R K N W E T H O U D E R S der ge-
meente '/.KIST, 

Maken bekend, dal op Maandag, dcu .1 October 
1 H S I , des namiddags te 2 uur, in het Gemeente
huis zal wonlen aanbesteed: 

H e t b o u w e n e e n e r s c h o o l , g r o o t 6 
l o k a l e n , m e t o v e r d e k t e s p e e l p l a a t s , 
aan d e n H o o g e n w e g te Z e i s t . 

Gedrukte exemplaren van bet bestek en de tee-
keiiingeu liggen vau af den '22 dez.ei ter inzage iu 
het Gemeentehuis en zijn aldaar, tegeti betaling van 
f J.85 te verkrijgen, zoomede bij de heeren H. 
B R O U W E R , in de Schou tens teeg en A. N I J L A N D , 
aivhitect, beiden .te Utrecht, welke laatste bereid 
is aan belanghebbenden de vereischte inlichtingen Ie 
geven. 

De aanwijzing der werkzaamheden op het bouw
terrein zal plaats hebben op Maandag, tien 20 dezer 
maand en op den dag der aanbesteding, telkens 
des morgens te 11 uur. 

'/.eist, deu 10 September 1881. 

Burgemeester en We/houders voornoemd, 
W. K. I I U V D E C O P K R , Voorzitter. 
W A . B O E S C H O T E N , Secretaris. 

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-Her

togenbosch zullen op D o n d e r d a g 2 2 S e p t e m b e r 
1881 , voormiddags 10 ure, ten Raadhuize aldaar, 
hij enkele in sch tij ving 

a a n b e s t e d e n : 
H e t m a k e n v a n e e n e n P U T t o t be r 

g i n g v a n P r i v a a t m e s t o p h e t t e r r e i n 
t e n n o o r d e n v a n d e C i t a d e l . 

Het bestek en de teekening ligt v a n a f he 
d e n ter inzage opbel Raadhuis te 's-Hertogenbosch 
en is het eerstgenoemde te verkrijgen hij den Ge-
ineeiite-Aivliitect aldaar, legen betaling van / '0 .2 .Y 

De aanwijzing zal plaats hebben op D i n s d a g 
2 0 S e p t e m b e r e. k. , voormiddags ten 11 ure. 

De mschrijvingshiljetton moeten vóór 3 ure na
middag van den dag, then der aanbesteding voor
afgaande, in de ten Raadhuize daartoe gestelde bus 
gestoken zijn. 

Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente-
Architect J . M . N A R U K te '$-Hertogenbosch. 

's-Bosch, den IG September 1881. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

V A N L A N S C H O T , 
Burgemeester. 

J. N . G . S A S S E N , 
Secretaris. 

J. & D. VAN DER POT, 
R O T T E R D A M . 

P O R T L A N D C E M E N T uit de gerenommeer
de fabriek van de Heeren DVCKKRIIOl -T Si SólINK 
te AmÖneburg bij Biebrieh. 

V L O T - en S L I J P D E E L E N enz.. G I P S 
E N G A A R D E N B U I Z E N , V U U R V A S T E -
en Z W E M S T E E N , V Ü U R K L E I en a n d e r e 
B O U W M A T E R I A L E N . 

Omtrent het gebruik o n z e r D Y C K E R H O F F E R Ce
ment als g,>edkoo|<e en deugdzame Metselspecie, ont
vingen wij dezer dagen onderstaand certificaat: 

Botterdam, September 1N8I. 
Den Heeren J . & D. V A N D E R P O T , 

Mijne Heeren. 

In antwoord op Uwe vragen betreflende de gebe
zigde s[M-c.ie voor de metselwerken der remise en 
werkplaats voor den stoomtramweg Rotterdam -
Delfshaveu—Schiedam, kan ik u mededeelen, dat 
door mij voor de funderingen is voorgeschreven eene 
melange van 10 d e e l e n s c h e r p z a n d , 2 d e e l e n 
l u i k s c h e k a l k e n 1 d e e l p o r t i , c e m e n t , <n 
voor het trasraam 5 d e e l e n z a n d , 1 d e e l k a l k 
e n 1 d e e l c e m e n t . De menging bail plaats volgens 
beschrijving op uwe prijscourant. D e r e s u l t a t e n 
w a r e n u i t s t e k e n d , loodat voor den houw eener 
school te Werkendam, door mij voor het geheele 
gebouw dezelfde melange werd voorgeschreven. Uit 
de genomen proeven is mij gebleken, dat de toe
voeging van kalk niet veel bijdraagt, om de specie 
sterker te maken. G o e d e mengsels van I cement 
Sc 5 zand gaven nagenoeg dezelfde resultaten, doch 
een mengsel van 1 Cement t-n 5 zand laat zich als 
metejafpecie niet verwerken, eu de toevoeging vau 
de kalk maakt er eene goed te verwerken specie 
van; zelfs zou voor funderingen de hoeveelheid zand 
nog met 1 .i 2 deelen vermeerderd kunnen wonlen. 

Voor metselwerken, die in het najaar worden 
gemaakt, is dit mengsel zeer aan te bevelen, daar de 
ondervinding leert, dat alle trasspecien in den winter 
sterk door de voi-st worden aangedaan; terwijl deze 
specie, als zeer smedig verhardend niets van de 
voi-st te lijden beeft. 

Reeds in de jaren 1870 en 1877 werd door mij 
Vimr die gevallen de tras dixit- Dvckerhofler cement 
vervangen, doch niet in de tegenwoordige verhouding, 
die wal de kusten betreft met de liasmengsels on
geveer gelijk staat. 

Met alle achting 
Uw Dw. Dienaar, 

W. g. J . SOROTIL, 

Ingenieur-Architect 

AVENUE ROOIER 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 H O E V E N . 

H E T BESTUUR tier Vereeniging t't'OOSKELGK-
BüUW" te Groningen zal op Maandag 20 Sep
tember 1881, des namiddags te zes u ien , in het 
Koffiehuis van MejuH'iouvv de Wed. E E K M O F F aan 
de Groote Markt aldaar, in bet openbaar hij enkele 
inschrijving aanbesteden: 

Het bouwen van een Schouwburg, 
waarvan liestek met elf teekeningen tegen betaling 
van a c h t g u l d e n te bekomen ziju hij de firma 
V A N IIEIJN1NGEN BOSCH & C". 'te Groningen. 

B e s t e k e n t e e k e n i n g e n liggen vanaf 13 dezer 
dagelijks des voormiddags van 8 tot 12 uren ter 
visie in het lokaal der aanbesteding; vnn af 20 de
zer zijn to dier plaatse gedurende dien tijd op alle 
werkdagen inlichtingen le bekomen. 

A a n w i j z i n g i n l o c o op Vrijdag en Zaterdag den 
23 en 34 September 1881. des voormiddags te tien 
uren. Nadere inlichtingen te bekomen bij de archi
tecten F , W . V A N G E N D T JGz. te Arnhem en 
H . P . V O G E L tc 's-C, raven hage. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
( V o o r r e k e n i n g v a n den S t a a l . ) 

Op Vrijdag den 30" '" September 1 8 8 1 , des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Restek i i " . 308. 
H e t u i t b r e i d e n e n w i j z i g e n v a n s p o r e n 

e n w i s s e l s e n h e t m a k e n v a n e e n i g e 
a n d e r e w e r k e n t e n b e h o e v e v a n h e t 
s t a t i o n s e m p l a c e m e n t E i n d h o v e n . 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens jj 52 van het Hestek. 

liet. llestek ligt van den 1 ¥ e a September 1881 lei-
lezing aan het Centiaalhurcau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den lieer Sectio-Ingenieur 
F. G. II. A . S A S S E N te 's Bosch en is op franco 
aanvraag aan genoemd Ceiitraalbiireau (afd. Wegen 
Werken) te hekomen tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven aan het Ceiitraalbii
reau (afdeeling Weg en Werken) en door den Sectie-
Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
23»"'" September 1881 , des voormiddags ten I I ure. 

Utrecht, deu i3hn September 1881. 

Aanbesteding. 
De B U R G E M E E S T E R der g.-i „ t e ARNHEM 

za l , Donderdag 20 September 1881, 's namiddags 
één uur , iu het o|«-nbaat' ten Gemeentehuize 

i i I H - - . ( o < l o i i : 
1". H e t E G A L I S E R E N e n V E R H A R 

D E N v a n d e n B r o u w e r i j w e g e n de 
S c h i l d e r s t r a a t . 

2 ' . H e t V E R B E T E R E N v a n h e t 7de 
b l o k d e r S t a d s w a a r d e n . 

Aanwijzing Donderdag 22 September a. B. op het 
Bureau Publieke Werken, sub l o . voorm. 1 0 1 / , uur, 
sub 2o. voorm. 10 uur, 

Teekeniugen ter inzage, bestekken tegen In-taling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

SCHOOLBANKEN^ 
geheel naar de wettelijke vooischrillen, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leveiil door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l l e n v o o r h a n d e n . p r i j s o p g a v e n en 

S C h e t s t e e k e n i n g e n worden up aanvrage direct 
toegezonden. | | | ' \ ' $ . 

A. E. B R A A T , 
Hoiiwmaieiialeii, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en lndie van de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uil de fabriek van de Heeren JOSSON Sc DE L A N G L E . 
Lijsten van «len Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst, te Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

B. H 0 L S B 0 E K , te Arnhem. 
i s l l s . % i u«. | -«*n M e d a i l l e v o o r W a t e r -

|»RN-liiNt r i l i n e n t e n . 
1*»9 U o o K x I e o n d e r n r h e i d i i i B v o o r Wa

t e r p a n - e n l l o e k i n e e t - l n n t r u i n e n t e n . 
Voorts: EQUCIII IKS, IIAKF.N'S, M K K T K K T T I N -

l ! K N , 1 'AKSKI t l lOHZKX, nu. mi. 

I PARKETVLOEREN, 
S VILIER0Y 1 BOCH, METTLACH 
=4 BOCH Frères. MAUBEUGE 
w MINTON. HOLLINS 8. C"., ST0KE 
g , l t . Vertegënwoordlnn cu tepttliondent 
y. D E L I N T A C " . , Hsnngvliel 7. Rotterdcm 

H. & J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
H o U a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

http://ljoven.il
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 17 September 1881. 

.A.lg:eiiieen Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S\MKU l E . IK FKII.MKS. HiWkltUk. 
Z I L V E R E N MEDAILLE 

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 liij 

J . J . BAND, Wijnhaven 76 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Vorst : l i i l lende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN EN (genre 
Sarreguemines). 

I^JÉOIV I>E s ^ r i i r r ~ 
G E N T (België) . 

Eenige Fabriek van bet Vasteland, waar alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaardigd wonlen. 

MONSTERS cn MOXSTKRKAARTKX zij 
franco aanvrage te bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
lie toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A, R. H E M , 
Architect te Arnhem. 

P U N A I S E S . 
Geheel nieuw. Groote verbetering. 

Dese Punaises uit één stuk zilverstaai vervaar
digd, hebben het onbetwistbaar voordeel dal zc ster
ker zijn nn de punten niet kunnen breken, ot' door 
het tlekjilaalje drukken, wat hij tie bestaande soor
ten maar al te dikwijls gebeurt 

Dezelve zijn voorindig iu doosjes van 11)0 stuks. 
Iu ietier doosje is daarbij een klein instrument (tie 
vorm van een vorkje) waarmede de Punaises zeer 
gemakkelijk uitgelicht kunnen worden. 

Ile prijs is 60 cents per doosje en wonlt tegen 
toezending van een pottwiiwl van 70 cents waar
op tevens de aanduiding P u n a i s e s is gevoegd, tloor 
het geheele land franco toegezonden door 

Th. J. DOBBE, 
Miijrii/.ijii van Trekenbehoefteii voor 

BunwkiiiHlijrcn tc 1 TKKCIIT. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en Umuiden. 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond 1e Arnhem met Mtlploma len Graad. 

APPELBLOESEM, KOOUE, OELE, BLAUWE, HAHDGHAIJWE en GRIJZE KLEIJIIEMIOIIOENUE METSËLSTEË.VEN, PRO-
Fl LSTE EN EN iu alle gewenst-hte PBOFIELEN, PARKETVLO KRKN, RIOLEN, HUIZEN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke bn den bouw Tan Huizen. Kerken enz. gewoonlijk vnu steen worden aangewend, in h l ' . V N ' l ' -
Z A V U S T K C V en ook in l ' O l i I I, \ * l»-t I Tl I \ I 

Groothandel in le uunlitoit I'ORTLANO-CEMENT merk . S T E U N " vau T O E P F F K D , O R A W I T Ü & C". te Stettin; K N I O H T , B B V A N k S T U R O B ' S eu/.. 

Specialiteit 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

F i l l l l l E k DE IIOIIAMISCIIE I.ISSEL 
] » E J O A t i l l & € \ 

Clvlel-Ingenleurs te oudewater, 
leveren en vervaardigen in 'len k-.ri-i mogelijken tijd alle marlen van Stoonibaggermolens in hunt- of 
ijzerrunslrnclie, volgens eigen eyirteein, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lo l 2000 .NP |ier 
werkdag, en verder S toomwerktu igen , Kete l s . D r i j f w e r k e n . Locomobie len . Heimachines 
Steen- en Tege lvorm mach ine . , IJzeren K a p - en Brngoonatrnotittn en/. 

I I K K M A N U S FREIIKKIK l ' . IEENK , A D R I A N U S R O L A N D H O L S T . U O E N K A A l l t V I K I i A N D , 
J l l H A N C O H N K L I S S C H U T T E . J O H A N N E S SMIT, HENDRIK J A N K O P E K . H E R M A N L S S C H U M A C H E R 

J O H A N N E S P E T R I S M I J N S S E N , A L E X A N D E R IIKNHÏ H E D D E N , 
L E O N A R D US C O R N E L I S V A N DER HUMS J u . . A B R A H A M K I I O E S E , J A N V A N N U L C K J R . . 

A N T O N I K CIIIIISTIAAN H E N D R I K JACOBUS M O T T A , 
1IKNI1RIKUS C O R N E L I S P L O O S V A N A M S T E L en LOUIS C O E N H A A D A N D E R S O N , 

>I » i 1.' ( ' l a l i r s . 
zullen n|, UINSDAt: II Ot'TOHKR 1**1 en tuigende dagen, te 10 uur v. m . , 
Notuiis I). V A N DIJK, in tiet lokaal Oi ï HIIAKKE GltUXD, le .Ini-leedeui 
T E VERKOOPEN: 

ten overstaan van «len 
PIÏESHNTEKRKN 

De Beetwortelsuikerfabriek 
op den Huize ZWANENBURG, 

met M A C H I N E R I E Ë N , vaste cn losse G E R E E D S C H A P P E N , met liijbeliooiend 

WOONHUIS met K O E T S H U I S en S T A L L I N G , O P Z I C H T E R S W O N I N G E N , LOOD

S E N , S C H I R E N , BOIVVLANI1 en verdere A A N H O O R I G H E D E N , tc zamen « r o o t 

3 HECTAREN, 26 AREN, 92 CENTIAREN. 

T w e e s t u k k e n W e i l a n d , 
TE ZAMKN <;ROOT 

1 HECTARE, 27 AREN, 30 CENTIAREN, 
alles gelegen te HALF WÉG-HAARLEM, Gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
De verkoop geschiedt in (.edeeltcn, in Combinatiën cn in Massa, zooals dit uitvoerig is omschreven iu 

den Catalogus der Machinerieën en (lereedschappen en in de conditiën tot verkoop met Situatiekaart, ver
krijgbaar a 25 Cents in den Kantoorboekhandel 1(1,1 k MAN & SAKTORIU8, Itokin 1 7 , Amsterdam. 

Bezichtiging eiken werktlag van 9- -4 uur , mits voorzien van een Toegaiigbewijs, bij een tier Make
laars verkrijgbaar. 

De Bewijzen van Eigendom, voor zooveel deze voorbanden zijn, en tie Yeilconditieu met kadasti-ale 
Kaart en Leggers, alsmede overeenkomsten met Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlemluermeerpoltler, 
zullen van acht tlagen voor den verkoojidag ter image liggen ten kantore van den Notaris l>. V A N DIJK, 
Keiseregracnt over de Weftermarkt te Amsterdam. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

F A B R I E K ' \ Xalunrl. Asphalt van: 

A M S T E R D A M ! % E i 4 V A L D E T K A V E R S 
BeHtreg M .1 1 . ^ A A W e W j , Z W I T S E R L A N D . 

lii-i'oiiipriini'iTili' Asplialhvfsen i'ii dilo Dorsrhvlneren. 
Werken in Isphalt-Mastielt voor Trolloirs, Skating-Hinks, Neatftorea, kelders. 
Kolf- cn Kegelbanen, Winkel- cn Magazjjnvloeren, üangrii, Veranda's, Itrug- en 

liiiklicili'kkiiiü'i'ii. Ileloii-I'iinileeringen, stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk. Vocht werend, Ondoordrin^ltaar, fieriiasn erend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men i l ch usadreseieren 

aan het Kantoor der fabriek, Heilweg d , Amsterdam, of bij deu Heer II. G . K N O O P S C . O Z N . , Beek-
straal K. 63, te Amhem, De Directeur, W. PATON WALSH. 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
F A I 1 R I K A A T 

GIAVEN. IIHML H " . . E\üEI.A\ll. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT, DE ERVEN H. TRIP. ROTTERDAM. 
Worden IE KOOP aangeboden; 

T W E E C O M P L E E T E B O E K W E R K E N . 
nel gecomerreerd: 

STiiltJI lil.'VSIMHI, Waterbouwkunde. 
S T O R M VAN '8 G R A V E S I N D E , Burgerlijke 

en Militaire Bouwkunde. 
Franco te bevragen under letter l i . bij den IWk-

lianilelaai' F . K. M A C U I 1 N A I . I 1 , te Mjmryen. 

GREENEN STAVEN. 
Z i n liillijk T E K O O I ' : 

( ' l i r a 220,000 s tuks Znocclsche Gree-

ncn, Kiiiincr-, Italic- cn Vntsliiven, zon

der spint, in vcrscliillcntle afmetingen, 

zoowel in eens als Lij gedeelten. 

Aanvragen worden ingewacht onder lelt. KWV, 
aan hel Algemeen Advertentie-Ifiireau van NIJOH & 
V A N U I T M A K , lloltrnlam. 

Mozjiik Tegels voor Moeren 
in K K I I K K N , U ' I N K K L S , V E S T I I I U L E S , C O K K I -
I10KS, W A R A N D A ' S , enz., alsmede 1IEKLEEDINÜ 
M U I M C I I K N , T E G E L S v,.,r l l l . t l K M I l A K K K . 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(.'cntscba|> v a n M a w & ("'. 
v o o r Nederland c n d e s z e l f s K o l o n i ë n 

ca-, J . oon, 
Firmu A X T . U K W I L D , 

Sitteci'iuukcrsharrn .V". u'2 en Jujferslraal .V". 50 . 

R O T T E R D A M . 

Verwarming en Ventilatie. 
GENESTE HERSCHER & C . 

Ingenieurs en Constructeurs van 

C A L O R I F È R E S . 
Geileiiial-Agenten voor Nederland, 

CHARLES REMY Jfc 151 EX FAIT. 
Boonapjei 54, Botterdam. 

Ï R Ë Ë r ^ B l Ö K J ^ 
VOOR 

BBÜG6EDEK en STRATEN. 
I V I t l M .p . xi-t 'l- | l l i j s : 

circa 80,000 stuks 
in zijn geheel ot' bij git lei l t f i i . 

Te lievragell onder lelt. K W Z . x m liet Algelnerti 
Adviitenle'-llareaii van X I J I l l l , t V A N UI ' l 'MAIt . 
Rotterdam. 

Rpstraat 22 GEBR. KLOMPÉ A R N H E M 

V o o r It it n tl e n eene uitgebreide: 

C O L L E C T I E T E E K E H B E K O E ï T E l . 
T E E K E N P A P I E R E N in de uitgebreidste s o r t e e r i n g , zoowel in qualiteiten a l s formaten. 

T E E K E N P E N N E N . » T E E K E . V P 0 R T F F E U I 1 . L K S . a 
D O E Z E L A A R S . 
D R I E H O E K E N . 

P I S T O L E T S . 
T E E K E N B A K E N . 

P U N A I S E S . 
P O T L O O D P D N T E R S . 

Wit en Zwart T E E K E N K R U T 
T E B K E N P O T L O O D E N . 

G O M E L A S T I E K . 
INDIA IIUIIIIKR. 
V E R VV P O T T E N . 

ENGELSCHE en F 
UITMUNTENDE SORTEERINQ VERWDOOZEN AQUARELDOOZEN 

ETUIS P A B E R - F O T L O O D E N — PASTEL OP T E E K E N K R U T — 

WASCHPEN S E E L E N — CALQUEERPAPIER E N LINNEN. 

T E E K E N ' P O R T E F E U I L L E S 
T E E K E N K O K E K S . 

TEEKENPLANKEN. * 
70 X 80 ƒ 3 . — . 
60 X 70 - 2.50. 
50 X 00 - 1 . 0 0 . o 

HOUTSKOOL. 
TKEKENVEEREN. 

MO.NIII.UM. 
P A S S E R S . 

T R E K P E N N E N . 
Z A K M E S S E N . 

O. I. I N K T . 
P E N S E E L E N . 

P a p i e r S a n s F i n . * T » l « s ™ s t u l j e s W A T K B V E R W E N . 
Ge.1 en Wit. "Z I IONI t iVEI tWEN. 

l i O E Z E l . K I H J T . 
M A I ' l ' I N d l ' E N S . 

SCIIEIS-ALI1U.MS. 

PASSERDOOZEN van af 80 Cents, 

Nieuw model P U N A I S E S , uit één stuk staal, zeer 
doelmatig; per doosje van 100 stuks, met elegant 

vorkje voor liet uitlichten, 50 Cents. 

Hij P. OOUDA QUINT, te Arnhem, l i rembenen de d r r d r aflevering van. 

Geschiedenis van de Bouwst i j len 
IN D E 

Hoofdtijdperken «Ier Areliiteetuiir, 
HOOR 

V V U I L V < > i l « . K L . 
Hoüijlrenntt poor ile Houwkunst aun tic Polytechnische Srhool, te Detft, 

M e t omstreeks 7 0 0 i n den t. 'kst g ^ l r u k t e ti<ruren en 6 s t aa lg ravu ren . 
T w r t i l r , v e e l v e r i n e r n l e r d e e n l > i j « < • « < • r k < « • d r u k . 

De uitgave geschiedt bij inteekening ln 10 afleveringen a ƒ 1 . 7 5 . 

Uedrukt bg G. VV. vau der Wiel & O. te Arnhem. J 

B I J V O E G S E L V A N DE O P M E R K E R . 
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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. 

l i l t nb.ii inent bcdruagt voor Int binnenland ƒ 1.61 
wel bij voornitbelaling zes gulden per jaar. Afxoiidt-rlijki 
iutbe»tclliug 15 cc nl. 

per •"! maanden uf 
uomiiier* bij voor-

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

- , daarboven 20 neut voor elkeu regel 
ijiuuiiiuter. Advertent ie II voor bet bui-

Advertenticii vau 1-5 regels ƒ 1 
pliiaUruiinte cn lo Beat voor een be 
teulanü 2."> eent per regel. 

A A N H A K E N V A N RIJTUTOEN A A N T R E I N E N 
W E IN V O L L E N G A N G ZIJN. 

De beer Prosper Hanves, civiel-ingenieur, beeft 
eene even eig inrdigc als verrassende uitvinding ge
daan, / i j n doel is om bij bet s p o r wegverkeer tijd 
uit Le winnen. Uin dit doel te bereiken, beeft men 
in Engeland tusschen Mungrijke plaatsen treinen 
georganiseerd, die niet meer behoeven le sloppen 
om water in te nemen. Van de/e duorloupende trei
nen kannen elechti enkelen genieten en het zou van 
belang /ijn , dat ieder reiziger er gebruik van kon 
maken. 

Hel vernuftig stelsel-Ibimsbottom , dat het middel 
aan de hand geeft water in le nemen /onder dat 
de trein behoeft stil te staan, bestaat in bel plaat
sen van een bak vol water in hel midden der baan. 
De machinist laat het gebogen uiteinde eener buis 
in dezen bak neer; dal) wordt alleen door de snel
heid , het water door die huis lot in deu lender op
gevoerd. 

Daar er uu geen moeilijkheid bestaat om eene 
hoeveelheid brandstof mee te voeren voldoende voor 
de grootste afstanden, zoo is het mogelijk om groote 
afstanden te doorloopen zonder dat behoeft stilge
houden te worden. 

Er blijft nog over het onderweg opnemen van 
reizigers, en dit vraagstuk is door den beer Hanvez 
opgelost op de volgende wijze: 

Een rijtuig van bijzondere constructie en dat na
der wordt omschreven) is voorzien van eene inrich
ting, waardoor hei zonder schokken kan gehaakt wor
den aan een trein iu volle vaart. Iu dit tijtuig is 
een stoomwerktuig, waarmede het kan voortbewogen 
worden. Uok dient dit stoomrijt.iig tevens als wacht
kamer. 

Dit rijtuig noemt de reizigers op van een, zelfs 
van drie dicht bij elkander gelegen plaatsen, en staat 
eenige minuten vóór hel voorbijrijden van den snel
trein op hel uiteinde van een zijspoor, dat door 
uiiddel van een wissel mei het hooldspoor is ver
bonden. 

Eeu r i ng , bestemd om aan den trein aangehaakt 
le wonlen , is Ijevestigd aan bet uiteinde van een 
kabel, die om eene trom is geslagen, welke zich in 
het sloomrijluig bevindt. 

Kolt de kabel af', dan werkt de/e trom , al draaien
de, op een stelsel van tandraderen, waarvan de snel
heid wonlt overgebracht op beugels, die eene serie 
van voeren samendrukken. 

De betrekking der meiheden n mo geregeld, dat 
als de kabel 11)0 M . is afgerold, de veerun tot uan 
de verlangde grens ziju saaiiigedrukt. 

Neemt men aan, dat de ring zóó geplaatst wonlt. 
dal hij bij het passeeren van den trein gevat wordt 
door een baak, die aau deu achtersten wagen van 
den trein bevestigd is, dan zal de kuhel, aanvanke
lijk /.onder noemenswaanligeii tegenstand te onder
vinden, afrollen, zoodnt hel rijtuig langzaam in lie-
weging komt. 

Naarmate de kabel afrolt . vermeerdert de weder
stand eu de snelheid van bet rijtuig wonlt grooter; 
is da kabel geheel afgerold, dan heeft het rijtuig de 
snelheid bereikt van den trein. 

Dan treedt de stoommachine van den wagen in 
werking, die den kabel oprolt, en hierin geholpen 
wordt door de veeren. die zich nu ontspannen. Het 
rijtuig kan nu aangehaakt worden, de reizigers ne
men plaats in de waggons van deu trein en hun goed 
wordt overgeladen. He reizigers, die willen afstap-
pett, nemen plaatsin het stooiniijtiiig, dat algelnuikt 
woidt en iu teruggaande beweging wordt gesteld 
door de stoommachine, die uu op de raderen van 
bel rijtuig werkt, zoodat de reizigers tot de voor
gaande halte worden teruggebracht. 

Hij deze merkwaardige vinding wordt ondersteld, 
dat tie wagens van den trein alsook het sloomrijluig 
dourloupeiid zijn ingericht, volgens het Amerikaansch 
stelsel, dat in Europa nog geen toepassing vond. 

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 TER 
B E V O R D E R I N G V A N N I J V E R H E I D . 

In het progiamnia van de Nederlandsche Maat
schappij ter bevordering van Nijverheid worden uit-
geloold : 

De gouden medaille voor eeue verhandeling om
trent het verwelken tot nuttig gebruik van minstens 
vijf voorname afvalstollen, tnet uitzondering van 
fecalien en die stollen, welke onmiddellijk voor mest
stof gebruikt kunnen worden, van eene stad van 
ongeveer 50000 inwoners. Antwoorden 30 Septem
ber 1884. 

Ten dienste van het koloniaal Museum, de gou
den medaille of de tweede gouden medaille: 

1. Voor een zooveel mogelijk volledige verzameling 
ertsen eu mineralen uit de Nederlandsche bezittingen 
iu Oost-lndië. 

2. Idetn uit Nederlandsch West-lndie. 
3. Voor de beste verzameling vezelstoffen uit Ne

derlandsch West-lndie. 
4. Voor de beste verzameling oliën, vetten, har

sen, gommen en verfstoffen uit Nederlandsch Oost-
lndië. 

5. Idem uil Nederlandsch WesL-Indic-
0. Voor ' i u technisch belangrijke grondstof uit 

de Nederlandsche overzeescho kol mien of bezittingen, 
wier toepassing in Europa nog niet. bekendis, en wier 
invoering voor handel en nijverheid voordcelen belooft. 

No. 1—0 antwoorden 3U September 1883. 
De gouden medaille voor de beste beschrijving der 

vezelstoffen van Nederlauilsch Oost-lndië, van haar 
afkomst en technisch gebruik; welke beschrijving 
moot voorzien zijn van monsters mikroskopische pre
paraten en afbeeldingen der beschreven vezels. Ant
woorden 30 September 1883. 

De tweede gouden medaille voor de beste beschrij
ving der vezelstoffen van Nederlandsch West-lndie, 
eu verdei als hoven. Antwoorden 30 September 1883. 

De tweede gouden medaille voor eeiie bandleiding, 
waarin de doelmatigste wijze van het ontginnen on
zer heidevelden is aangegeven, met opgaaf van langs 
verschillende wegen verkregen uitkomst, met inacht
neming van plaatselijke omstandigheden. Antwoor
den 30 September Ï 8 8 2 . 

De gouden medaille aan hem , die de beste methode 
aan de hand geeft, door welke, zonder dat die voor 
de betrokken fabrieken aan te groote bezwaren onder
hevig i s , het bedoelde eiwit uit het afvalwater ver
wijderd kan worden. Antwoorden 30 September 1883. 

De gouden medaille en / 5 O 0 als lielooniiig aan 
den schrijver van eene voldoende • Handleiding voor 
de kennis van hel ornement in zijne toe|>tissing op 
de nijverheid'' , welke vóór het jaar 1882 zal zijn uit
gegeven. Wanneer vóór dat jaar twee of meer wer
ken over hetzelfde onderwerp /uilen zijn verschenen, 
zal de uitgeloofde prijs aan den schrijver van hel 
lieslgekeurde worden toegekend. 

De gouden medaille, ter innerlijke waarde van een -
houdei'd vijftig gulden (welke waarde de bekroonde 
desverkie/ende ook iu geld kan ontvangen inplaats 
vau de medaille), aan deu gezagvoerder der Neder
landsche Koopvaardijvloot, die in 1882, naar de lie-
oonleeling en beslissing van het Koninklijk Neder
landsch Meteorologisch Instituut, het beste scheeps
journaal zal hebben ingeleverd. Aan den inzender 
van het scheepsjournaal, naar het oordeel der direc
tie van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch 
Instituut, het muist in waarde overeenkomende met 
hel bekroonde, wordt door de Maatschappij bare 
tweede gouden medaille of eene som vijf en zeven
tig gulden (ter keuze vau deu bekmonde) uitgelonld. 
Naar deze bekroningen kan ook door stuurlieden 
worden medegedongen, wanneer zij gelegenheid gehad 
hebben, aan alle eischen van het meteorologisch jour
naal te voldoen. 

Bovendien wordt eeue tweede belooning uitgeloofd 
aan den stuurman, die, naar het oordeel van bet 
Instituut, de beste opgaat doet van: l o . de bestek
ken aan het einde van iedere wacht; 2o. den stroom; 
3o. de miswijzing der kompassen met den kners, 
waarvoor de miswijzing geldt; 3o. rond peilingen op 
hoolülusscheustreken: 5o. windinrichting en kracht; 
Oo. weergesteldheid; 7o, vorm en richting der wol

ken van onder- en bovenluchl; 8o. den tijd, gedu-
rende welken hel heefl gemist, geregend of gehageld : 
Do. den toestand der zee; lOo. beschrijvingen over 
de gevolgde route, iu verband met de aanwijzingen 
van bet Instituut; H o . meiledeelingen van tneteo-
rpjpgiiche verschijnselen. 

De gouden medaille aan den Nederlanuschen han
delaar, die gedurende de jaren 1880, 1881 en 1882 
ieder jaar iu Nederland zal hcblien ingevoerd en ter 
markt gebracht 1000 kilo van het boomvct van 
Durneo, genaamd Min jak Tangkawang. Antwoorden 
met lie wijzen en getuigschriften in te zenden. 

He gouden medaille aan hem, die het beste over-
zicht levert van de bosschen in eene provincie . of in 
een genoegzaam lielangrijk gedeelte van Nederland , 
zoowel oude als nieuwe, en de akkermaa Is bosschen 
daaronder begrepen, hunne uitgestrektheid , toestand, 
beheer, wijze van («handeling en opbrengst , zooveel 
mogelijk door statistieke en historische bijzonderheden 
toegelicht. Antwoord 30 Sept. 1882 

De gouden medaille voor eene beknopte beschtij* 
ving van de voor de nijverheid belangrijke mineralen 
van Nederlandsch Oost-Indie', hun voorkomen iu de 
verschillende gedeelten van den Archipel en hunne 
ontginning. Antwoord 30 Sept. 1882. 

De gouden medaille voor eene beknopte beschrij
ving van de voor de nijverheid belangrijke minera
len van Nederlandsch West-lndie, hun voorkomen 
en hunne ontginning. Antwoord 80 September 1883. 

De tweede gouden medaille en ƒ* 100 voor eene 
nauwkeurige landhuishoudkundige hese brij ving van 
een provincie van Nederland of van een genoegzaam 
belangrijk gedeelte van de/e, waarvan in de laatste 
15 jaren geene beschrijving is gegeven. 

Verschillende medailles en premiën, zoo tezamen 
als afzonderlijk, zullen jaarlijks, naarmate de ver
diensten t u het gewicht der zaak, ter heoordeelitig 
van de algemeene vergadering, uitgedeeld worden 
aau hen , die de beste waarnemingen vau nuttige 
zaken, nuttige ontdekkingen ol de nauwkeurigste 
proefnemingen met nieuw uitgedachte middelen. de 
verbetering der zeevaart en visscherijen betreffende, 
hebben godsan, en deze, zooveel mogelijk met getui-
genissen of bewijzen gestaafd, zullen hebben mede
gedeeld. Da opgaven met bewijzen of getuigschriften 
in te zenden vóór den laatsten September van ieder 
jaar. 

Naar aanleiding van een besluit der algemeene 
vergadering van 1873 zijn directeuren gemachtigd, 
een onderscheiding toe te kenaen aan den uitgever 
van een iu den handel verkrijgbaar gesteld en door 
hen goedgekeurd »Handboek voor de kennis der i n I a n -
sche vogels", in verhand met het nut dat deze aan 
deu landbouw bewijzen , welk handboek dienstig moet 
zijn li ' i i gebruike bij het lager onderwijs. 

N E D E R L A N D S C H C O N S U L A I R M O N S T E R L O K \ A L 
T E W A R S C H A U . 

Van den consul der Nederlanden le Warschau is 
een schrijven van den volgenden inhoud ontvangen: 

w I )e ondergeteekeude. Consul der Nederlanden alhier, 
heelt, sedert zijne komst in Polen , de /eer rijke hulp
bronnen vau dit gewest op het gebied van handel en 
nijverheid zorgvuldig nagegaan. De verschi liet ide, 
hier geproduceerde, artikelen zijn door hem verge
leken mei wat uit het buitenland, zonder Neder
land, reeds wordt aangevoerd m toet datgene, wat 
ons Vaderland eu zijne Koloniën, iu concurrentie met 
andere landen, /ouden kunnen leveren. 

«Een onderzoek naar de artikelen uit Nederland 
en de Nederlandsche Koloniën afkomstig, die hier
telande verkrijgbaar zijn, heeft den ondergeteekende 
de overtuiging gegeven, dat de geringe uitvoer naar 
Polen, als het gevolg van de weinige vraag naar 
een en ander, te wijlen is aan: 

a. Onbekendheid van het publiek met de meeste 
voortbrengselen onzer nationale nijverheid. 

ti. Onbekendheid van groothandelaren met de be
langrijke plaats die Amstenlam en Rotterdam als 
markten voor o.erzeesrhe producten, iu concurrentie 
met Londen en Hamburg, innemen. 

C, He groote winsten die, dooi de hier gevestigde 
verkoopers, op de weinige uit ons Vaderland betrok
ken artikelen gelegd worden. De daaruit voortsprui
tende prijsverhooging toch is niet evenredig nan de 
waarde der goederen eu wordt nog vermeerderd met 
de vracht, de hooge inkomende rechten en deu on> 
gimstigen koers , die toch reecis in meerdere of mindere 
mate op alle importatie drukken. 

"Om aan deze nadeelen le gemoet te komen , wonlt, 
ouder toezicht van Zijner Majesleits Regeering, uan 
dit Consulaat een lokaal verbonden, waarin monsters, 
stalen, modellen, teekeningen en photographieen van 
artikelen (voor ex|*ort naar hier geschikt', welke ons 
Land en zijne Koloniën produceeren, met de daarbij 
behoorende beschrijvingen , prijscouranten, enz., liefst 
in de Fransehe of anders iu de Duitsche taal, op 
doelmatige wij se ter liezichtiging zullen worden ge
steld. Tevens zal aan belanghebbenden de gele
genheid gegeven wonlen daar omtrent een en ander 
alle gewen sch te inlichtingen te bekomen. 

»Dc voorwaaiileu aan de deelneming verbonden zijn 
de volgende: 

1". Hi- d eel nemer» verzenden alle voor het Ne
derlandsch Consulair Monsterlokual tc Warschau be
stemde goederen franco vracht en inkomende rechten 
aan het adres van het Consulaat onder hel merk 
5 B Ë £ uiet een volgnummer. (*) 

2". Zij vergoeden aan het Consulaat alle voor 
hen betaalde uitschotten, als revisie eu expeditie der 
douanen-, transport- .un correspondeutiekosten , even
tuëele assurantie , het desgevorderd onderhoud hunner 
uitzending, a . a. 

3". Zij geven aan het Consulaat hun wensch te 
kennen hunne inzending al of niet tegen brandschade 
te doen verzekeren, en melden iu het eerste geval 
voor welke som dit moet geschieden. 

(*) Ter voldoening aau de Uinaiacbe verordeuiug ntuet op 
ilen irachtbricf liet iiftto gewicht iter zending vernield Wortleu. 

Door het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het oud. 
Sjioorwegeu over de maand Juui 1881. 

•staande O V E R Z I C H T van bet vervoer op de 

V E R v o s t . O 8 T ., s 1 a T r. :.. 

u f: N A M i N r. 
Iteizigcrs 

Aantal. 

Bagage. 

' Tons. 
(1000 

kilogr. 

Bestel' 
goederen 

Tuns. 
(1000 

kilogr. 

IJl CU 
vracht ffililgm 

Gulden. 

Hngagr. 

Gulden. 

tiesM- IJl. en 
Vracht

Ltrada 
dien-n in 

D i n m 
Ollt-

Totale outvaug.t (1). I intuïtie-! |J. r dag 
en [ler kilometer. 

DBS 

SPOORWEGONDERNEMINGEN. 

Iteizigcrs 

Aantal. 

Bagage. 

' Tons. 
(1000 

kilogr. 

Bestel' 
goederen 

Tuns. 
(1000 

kilogr. 

en .ii ri ii 

T O D . 
(10011 
kilogr. 

ffililgm 

Gulden. 

Hngagr. 

Gulden. 

goedmn. 

(iul.ku. 

goederen 

Gulden. 

rijtuig-Hi. 

Gulden. 

VlIllg.tl'U. 

Gulden. 

Vaa nl 
1 .•........ 11 

1881. 

Gulden. 

Vnn ... 
1 Januari 

1880. 

Gulden. 

Van af 
1 Januari 

1881. 

Gulden. 

Van al 
1 Jauuari 

1880. 

Gulden. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
534,472 87:* 205,403 446,100.01 10,980.42 314,000 10 21,501.(1» 7,301.04 4.404,608.42 4,505.804.86 22.25 2415 

Netlerlautlsebi' Itijnspoorweg-uia.'it-
se ha pp ij 344,81)5 501 "2,485 317,423.37» 7,057.01 158,14888 8 174.15 3,78.1.— 2,432,450.83' 2,575,271.52' 61.08 04.31 

Spoorweg LelSSBb Woerden . . . 16,68» 17 1,194 9,039.04 118.08 1,484.07 408.58 53,214.75 54.845.76» 8.10 8.37 

Uollaudscbl l.l.'M CU-SpoOR*. i _n,;i t • 
tie liiip pij: 

S. lijnen bewesten Amsterdam . . 
tt. lijm ii br..i,-tni Amsterdam . . 

283,786 
1)4,102 

- - U6JM.U 
102,7U.'l.f>'Js 

3.844.41' 
1,688.00 

54.821.78' 
70,012.43' 

7,452.51' 
2,183.11 

1,084.73 
3,005 07 

1,534,342.77 
601.674.63' 

1,545,0.14.08 
551,818.00» 

40.60 
10.44 

40.86» 
17.72» 

Nederlandsihe Tc ntraakSpoorweg-
iuaaUchuppij 54,204 100 m 7,100 48.CW.S5 1,168.:» 4,871.02 10,843.00 0,051.05 508.13 408,186.42 404,257.7.1 22.11 21.78 

NoortlhrahauUch Duitsche Spoor 
weguiaatxchuppij 1.1,103 05 i«,wt 11,759.13 90.1.88 10,042.35 440.00 040.31 153,371.24 100,703.10 0.11 11.80» 

Nederlandse he Ziiitl-Ouster-Spoor-
weg-maatschuppij (f) 20,8.12 4(1 1,845 , 14,542. .188.— 2,518.— 122. 410.— - - - -

- - - 165.820.2U 2,824.70 884,062.03 5,297.67' 3,410.60 3,087,218.24 3.0.11,714.10 29 . - 29.47 

I.iiik-nju-rlir Spoorwegonderneming: 

6. Zevcnaar-Kleef 
«,705 
4,60» 

6 
16 

2,000 
2,075 

0,3.15.— 
4,480.— 

55.— 
176.— 

8,474— 
1,0.15.— 

- = 30,000. 
20,958.-

85,800.— 
37,500 — 

8.28 
441 

7.2» 
6.00 

Spoorwegonderneming Meclielcu— 
40,876 21 21,17» 15,288.10 140.80 21,646 — 114.70 800.— 185,503.02 INI 5110.85 17.16 1497 

TOTALK, ONTVANGSTEN over Juut 1881 (1); Maatschappij tot Exploitatie i 
il BSn MS i .ï ••: -.- ;,. m u i S i •.iJL w... . . ,!- #11 e, ƒ 401,580.665 (tegen ƒ 44.'J,570.1H)5 iu 1880); Spoorweg Uidcn.- Woerden ƒ11,046.07 1 

.' 324.2.-. 1.71)5 (tegen /:j(tó>86».2fi in 1880); 6. lijnen beoosten Amsterdam ƒ 181,178.W(tegen ƒ134,* 
' M i» I 

1 1880); Nederlaudache Kijnapoorwegniaabcbanpij 
Hpoorweginaatscliitppij. n. lijneu bewesten Aiuiteraaui 

fsailasjiuia aaaaa ^ 7 9 9 . 9 9 1 3 8 * (tegen j 740,866.11 5 iu 
7 tegen ƒ 10,856JJ2 iu 188(1); Hollamlsche IJ/.ere 11-Spoon „ 
(tegen YlUfM** iu 1880); Nrderlnndsclie (Vntraal-Spourweguiaatschapnu / 73,041111 (Ogeu J e0.3o4.«» 

iu 1880); Noord hnibauts.di -DniUchc jniniBI nanaasnsailh l i l llij /2tf,555.57 lUgcn /'37,y47ia in 1880); Nederlandscbe Zuid-()-.*ter-S[K)urwe^iiiaat»chapnij ƒ 17,»8U. -; Grand Central tklge 
ƒ 562,044.475 (tegen y5D6,830.«3 iu 1880); binksrijusclie Spoorvregondernemiug: n. Nijmegen—Kleef y'tf,864 (U-gen ƒ6,020 in 188U»; e. Zevcnaar -Kleef J 6,640 (tegen J 8,640 iu 1880); 
Spoorwegonderneming Mecbelen Terueuzeu ƒ 37,8811.60 (tegci ƒ25,741.21 la 1880). 

(1) Dewijl tic definitieve, cijfers der uutiungriteu eerst later'kunnen awSSB vastgestelil, zijn deze opgaven aleclU als beiittdereudn te bSJehaSWIl 
(t) Seosead voor bet rei/igersverkter op 4 Juui 1881 eu voor bel liiknal guedereuverkeer op 20 Juui 1881. 



D E O P M E R K E R — Zaterdag 24 September 1881. 

4>. Zij tergen, ilnt de eerste verpakking vun ulle 
voorwerpen, rooreoover noodig, zoodanig / i j inge
richt. «Int deze op nelte en geninkkelijke wijze kun
nen wonlen iMwaanl en gebezigd. 

nUe uiulergeteekenile veroorlooft zieh hier hij ie 
voegen, dal hel in 't M n n g «Ier deelnemers is, hunne 
zendingen zooveel mogelijk door In-se brij vingen toe 
te lichten en van duidelijke en nauwkeurige gewiekts-
en verpakJüngnpgaven vergezeld te doen gaan. Te
vens is het wellicht niet overln>dig erop te wijzen, 
dat de Instellingen zullen toenemen naarmate van de 
maarden volledigheid der inzending. Hot? compleeter 
iflderi uitstalling i s . des te beter kan zij beoordeeld 
worden en tics te meer belangstelling zal bet Mon-
sterlokaal opwekken, waardoor de resultaten ook 
gunstiger zullen zijn. 

Zij , die van genoemde instelling gebruik wenschen 
te maken om hunne artikelen hierteluride in te 
voeren, of wel om hunne reeds bestaande handels-
tvlatien uit te breiden, kunnen zieh wenden tol tien 
ondergeteekendc. 

Warschau, Augustus 1881. 
J . \ V . W l l . L E K E S M A C I I O N A L I ) . 

Consul" 
Blijkens de bijlage van dien brief /ijn de onder

staande artikelen voor invoer gesehikt. 
Aardewerk (Delftsch). dito (gemonteerd) Akar 

Wangje (Vctivert). Arak. Iten/oin. Bloembollen. 
Cacao. Cassia. Caoutchouc, damast. Dekens (gestikt), 
drogerijen. Gareus. Gundiier. Gedistelleertl (op tlesch 
en kruik). Glas (Haiti-). Gom-elastiek. Goud- en 
Zilverwerk. Getali-j<ertsja. Huiden, (buffel en koe-) 
Indigo. Ivoor. Kaas. Kamfer. Kapok. Katoen, (on
gespannen) Koffie. Koper, (rood, in bladen) Levens
middelen, (verduurzaamde) Linnen. Likeuren. Mat
ten en Matwerk, (fijne) Medicijnen. Olie. (Salade en 
Palm-) Papier, (oud-llollnndsch) Parfumerieën. Pe
per. Pinangnoten. Porselein. (Japansch en Chineeach) 
Rijst. Itotting. Schildpatl. Sigaren, (zeer fijne soor
ten) Sjiecerijeii. Stearine. Tabak, (zeer fijne soorten) 
Tin . Thee. Tripling. Verfwaren. Vruchten. (Indische 
ingemaakte) Werktuigen. Wol . Zaden. Zijde. (Chi-
neescho stuk-) 

KUNSTNIJVERHEID. 
Onder dit opschrift liehelst het Handelsblad eenjge 

inedetleelingen aangaande de lessen. welke gegeven 
zullen worden in tie Rijksschool voor Kunstnijverheid, 
die in de volgende maand zal geopend worden in 
bet Rijksmuseum te Amsterdam. 

Het leerplan omvat etui driejarigen cursus voor 
elk der drie tioofduldcclingou van het gebied der 
kunstnijverheid, met name: de ambachten verwant 
aau de bouwkunst, tie lieeldhouwkiiiist en de schil
derkunst. 

De vakschool voor bouwkunst omvat hoofdzakelijk 
de stijl- en ornementleer en de t ocpassing derarchi
tectonische beginselen op tie beoefening dier kunsi-
auibiuhteii , welke samenwerken tot de ordonnantie en 
de stoUeoring van gebouwen, lot dc versiering van 
pleinen, straten, parken enz., tot de samenstelling 
van het huisraad, tot de vorming van liet vaatwerk 
in steen , metaal, aardewerk , en/.. 

De vakschool voor liecldfiouwkuust omvat het tno 
delleeren of boetsecren van voorwerpen Op onieiuen-
teel en figoraal gebied voor ambachten, als van den 
beeldsnijder voor meubels, van tien stukadoor, tien 
goud- en zilversmid, tien porselein-cn aardewerkvur* 
nier, den bronswerker, enz. 

I)e vakschool voor schilderkunst heeft tot onder
werp het teeltenen en schilderen van patronen voor 
geweven eu geborduurde stoffen, van email cn mo
zaiek, aardewerk en porselein, voor muur- en glas-
schilderwerk, toneel versiering, enz. 

De eigenaardige opleiding voor elk kunstambacht 
laat evenwel geen streng afgescheiden rangschikken 
onder een tier drie geiioeuule afdeelingen toe. Dus 
zal de leerling, dit* hoofdzakelijk voor een dier af
dalingen is ingeschreven, mede sommige lessen en 
oefeningen van een andere moeten by wonen, terwijl 
daarenboven vele theoretische lessen, als die in stijl
en ornementleer e. a . , voor alle drie alileelingen ge-
meen zijn 

Dus zal b.v. een smid, die hoofdzakelijk onder-
deelen vuu een gebouw bewerkt, iu de vakschool 
VOOV bouwkunst treilen, doch tegelijkertijd zich l« -
huoreu te oefenen in het modelleeren van vormen 
voor giet- eu smeedwerk. en derhalve ook lessen 
en oefeningen bijwonen, behoorende tot de vakschool 
der liceldbouwkunst. 

Een lieoefenaar der decoratieve schilderkunst zal 
tehuis behooren in de vakschool voor schilderkunst, 
doch niettemin eeuige lessen tier vakschool voor bouw
kunst volgen, opdat zijn ontwerpen, bestemd voor 
tie binnen versiering van aichiti-ciotiische ruimten, 
ook daarmee behoorlijk iu overeenstemming mogen / i jn . 

Wij achten het overbodig, al tic kunstambachten 
op te sommen, waarvan de degelijke beoefening een 
voorbereidende studie aan de kunst-industrieschool ver
eischt, doch willen alleen opmerken . dat niemand zijn 
vak 'laai lot- te eenvoudig echte. Mogen al tie vormen . 
die in onze dagen b.v. tloor den koperslager of den 
tinnegieter wonlen bewerkt, schijnbaar niet tot het 
gebied der kunstnijverheid behooren, iu waarheid 
is dit wel degelijk het geval, en behoeft men zich 
slechts de vele smaakvol gevormde tinnen schotels 
eu kannen of het kopen-u drijfwerk van vroegeren 
tijd te herinneren, om tie mogelijkheid le besef Ven 

van een hernieuwden bloei deser kunstambachten. 
Het onderwijzerspersoneel der school is nog niet 

voltallig, dam de beeldhouwer en de schilder, die 
instuut zijn om de leiding vau de vakscholen der 
beeldhouw- en schilderkunst op zich te nemen, nog 
niet zijn aangesteld. Met liet oog op de toepassing 
der nijverheid wonlen hiertoe kunstenaars vereischt, 
tlie een bijzondere opleiding heblien genoten, zoodat 
tlit gedeelte van het onderwijs zal winden opgedra
gen aun leeraren, die in hot buitenland gevormd 
zijn en eerst in het einde dezes jaars of in het be
gin van het volgende wonlen aangesteld; —to tda t 
tijdstip zal het onderwijs aan ingeschrevenen voorde 
beeldhouw- en scllilderscholen een voorbereidend ka
rakter dragen en zich hoofdzakelijk tot de studie van 
het ornement en de theoretische lessen bepalen. 

Ofschoon dienaangaande nog niets is vastgesteld, 
bestaat ST grond te verwachten, tlat ook de gele
genheid .zal wonlen opengesteld tot het bijwonen 
van slechts enkele lessen, hoofdzakelijk of uitsluitend 
iu d« theoroiische vakken, als bijv. de stijl- «n or
nementleer. 

In afwachting dal wij zoowel hierover, nis over 
de opening der beide scholen en de rerdesling der 
lesuren, meer uitvoerig kannen berichten, herinneren 
wij nogmaals belanghebbenden , dal de inschrijving 
van I dingen , tlie den vnlledigen 3-jarigen cursus 
aan de Normaalschool voor t eek ononder wijzers of aan 
ile Kunst-industrii^'hool wenschen t« volgen, alsnog 
kan plaats heblien, door daarvan schriftelijk te doen 
blijken aan het Departement van Rinuenlundschc Za
ken, met overlegging van een gebourte-ukte en vnn 
de verklaring bedoeld hij art. 17 tier wet van -t 
December 1879 (Staatsblad N». 134). Het school
geld liedraagt ƒ 3 0 's jaars, terwijl on vermogenden , 
die van bijzonderen aanleg blijk geven, bp voorstel 
van den directeur, door den Minister van Binnen-
Inndsche Zaken van betaling van schoolgeld kunnen 
worden vrijgesteld. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N l l . 

's-Gravenhage. Voor eenige jaren heeft men 
den voet tier Kloosterkerk te 's-Graveuhage met 
cement beplakten geschilderd. Terwijl nu het overige 
gedeelte tier gevels sinds bijna 5 eeuwen geen voor
zieningen vereischt, is men gedwongen telken jare 
het beplakte stuk ie herstellen. Nog geen twee ja
ren geleden herstelde en verfde men den bepleisterden 
voet. Thans zijn de werklieden andermaal aau den 
gang. Waarom niet tlit gedeelte op eenmaal iu zijn 
oorspronkehjken toestand hersteld! Zoowel het ge
bouw als tie kas der kerkelijke gemeente zouden 
daarbij winnen. (.V. A'.) 

Amsterdam. Aan den heer J . W. Rake, ad
ministrateur der Hollandsche Spoorwegmaatschappij, 
is tloor den Ruud van Administratie een prachtig 
monumentaal geschenk aangeboden. 

— De onlangs opgerichte Vereeniging vuur Han
del en Nijverheid hield deze week de eerste openbare 
vergadering, waarin tie quaestie der oprichting van 
eene gemeentelijke gasfabriek ter sprake wenl ge
bracht. Na een langdurig debat wenl de vraag: 
»Acht men aanneming van de voordracht van Bur
gemeester en Wethouders tot oprichting eener ge* 
ineentelijke gasfabriek, in bet algemeen belang?" met 
l i tegen I» stemmen ontkennend beantwoord. 

Nu werd tie vraag gesteld: »'t Is wenschelijk dat 
nieuwe concession aan particulieren worden verleend 
met streng toezicht op gas-qualitrit en drukking, 
licpaling van maximum van prijs en legen vergoeding 
voor het gebruik van gemeentegrond,'1 en tleze wenl 
met 17 tegen 3 stemmen aangenomen. 

Zonder dnt tie waarde tier gehouden discussion 
daardoor verhoogd ot verlaagd wordt, is het toch 
een bedroevend verschijnsel, tlat op deze bijeenkomst 
niet meer dau '20 stemmen werden uitgebracht. 

Leiden, hoor den heer D. M . Dibbets, oud-
mspecteur van tien Waterstaat in Nederlandsch-Indie, 
en II G. van Sillevoldt, civiel-ingenieiir, is eeu 
plan ontwor|ien tot het leggen van een stoomtram, 
smal spool', van Leiden tot Gouda op eeu der lier-
men vau tien Rijksweg tot aan tien gemceueweg, 
langs dezen weg naar het dorp Hazerswoude, en 
oostwaarts op tot aan den weg naar Waddinksveen, 
en verder uaar Goudn , met een zijtak naar Boskoop. 

Zwolle In de najaai'szitting zal tloor dc Pro
vinciale Staten in Overijsel een provinciale hoolilin-
genieui voor deu Waterstaat benoemd worden, op 
een jaarwedde van f 4000, met aanspraak op pensioen. 

Nijmegen. Bij dc ontmanteling is de Regee
ring erop bedacht geweest, een tier fraaiste en 
liest bewaarde bolwerken, den Kronenbiugertoren, 
alsmede de aangrenzende walinuien te behouden en 
VOOT zooveel noodig te herstellen. Met de gemeente 
is eene overeenkomst aangegaan , tengevolge waarvan 
het vóór den toren liggend terrein zal worden aan
gelegd tot plantsoen, terwijl men eene waterpartij 
zal maken , waarin zich het aloude bolwerk temid
den van fraai gelioomte en bloemen zal spiegelen. 
Eeu en ander belooft «en schoon geheel te verman, 
en /.al aan de westzijde der stad een goeden tegen
hanger geven voor bet oostwaarts gelegen Valkenhof. 

Alkmaar. Ile heer J . Holland tc Amsterdam 
heeft niet alleen voor de stoomtram lijn A l k m a a r - -
Bergen, maar tevens voor de aansluitende lijnen 
Bergen -Egiiiond-Binnen—Castricum eu een zijtak 
Egiaontl aan den Hoef- -Egmond aan Zee vergunning 
gevraagd, zoo wat aanleg als exploitatie betreft. 

Arnhem. Bij Ieu Provincialen Waterstaat van 
Gelderland zullen worden aangesteld: een adjunct-
ingenieur, op eene jaarwedde van ƒ 2 3 0 0 , benevens 
vergoeding vau reiskosten ad /*0.60 per uur afstand , 
verblijfkosten ad ƒ 0 ' per dag en recht op pensioen , 
en een ambtenaar voor bureau-, schrijf- en teeken-
werk, op eene jaarwedde van ƒ 0 0 0 . 

—> De Groote Kerk te Anthem, eertijds een on
zer fraaiste monumenten, zal , na langen tijd ver
waarloosd efl herhaaldelijk gehavend te zijn, op
nieuw. . . . een verknoeiing ondergaan. 

Kerkvoogden zijn op het denkbeeld gekomen om 
tusschen tie heeren van hel koor een paar schuur
tjes te bouwen, om die te verhuren en met de op
brengst de kas der kerk te stijven. Een mooie 
speculatie, waarbij zoowel het monument als het 
aanzien der straat, wauiaan het Raadhuis gelegen ! 
is , uit het oog verloren worden. Op dat punt toch 
Wtt men ci ' vanouds op bedacht zoo min mogelijk 
ruimte aan tie straat te ontnemen , zooals blijkt uit j 
ile ingekorte heeren. Thans dreigen een paar on- | 
ooglijke hokken een van de weinige merkwaardige 1 

oude gebouwen, die te Arnhem nog bestaan, toont- I 
sieren, en zulks ln een tijd, tlat men zich elders i 
kosten getroost om de aanbouwsels en uitwassen van 1 
de kerken te verwijderen! 

Het schijnt, tlat hef Gemeentebestuur reeds de 
rooilijn voor dit knoeiwerk heeft aangegeven. Te 

betreuren is het. dnt men niet pogingen aanwendde 
om li«t Kerkbestuur van zijn voornemen terug te 
brengen. 

Nog op een ander punt dreigt de Groote Kerk 
te worden ontsierd. De houten spits, welke tot af
dekking dient van hel truptoretitje van eender tran
septen, eischt herstelling. Instede van dit dak vol
gens tien bestaanden oorspronkeiyken vorm te her
stellen, schijnt het, dat men vatiplan is de spits 
weg te breken en die te vervangen d o o r . . . . oen 
zinken plat. Daaiiloor wordt wederom aau het aan
zien en het karakter vau liet geitouw afbreuk ge
daan. Veel verstandiger ware het hij zoodanige 
herstellingen, telkens juist te bandelen in overeen
stemming met den stijl van het monument; option 
duur zou alstlan veel verbeterd worden, wat vroegere 
onkunde en vroeger wamlalisme bedierf. Nu daar
entegen dwingt men een volgend geslacht — dat 
ongetwijfeld meer smaak zal hebben—om het thans 
uitgevoerde, met verdubbelde kosten, door beter 
werk te vervangen. Indertijd hebben de rijks-ad-
visein-s zich de moeite getroost, met het oog daarop 
een herstelliugsplau voor de kerk iu gereedheid te 
brengen en aan kerkvoogden te vertoonen. Zal die 
moeite nutteloos geweest zijn? Wij hopen nog van neen. 

Mochten de betreuren* waan lige handelingen , waar-
Op wij doelen, inderdaad tot .uitvoering komen, dan 
drukt de verantwoordelijkheid in de eerste plaats op 
Jhr. Ortt van Schonaiiwen , gewezen ingenieur van 
den Waterstaat, tlie nis technicus in het Kerkbestuur 
zitting heeft en bijgestaan wordt door den heer Riet
berg, opzichter van den Waterstaat. 

(.V. Kunstbode.) 
Naarden De directie vau de Gootsche stoom

tram heeft van het Ministerie van Oorlog vergun
ning ontvangen om een trambaan tt; leggen over 
den bedekten weg nabij Naaiden, zoodat de lijn tot 
Huizen zal worden uitgebreid. 

Za: dvoort. De bouw van het Café •Rasta urai it 
iu het park » Kost verloren", waarvan de afloop der 
aanbesteding vroeger wenl medegedeeld . is gegund 
aan den heer I). Zuiderhoek , aannemer aldaar. 

Heusden. Door den heer M . Iliemink, alhier, 
is concessie aangevraagd tot het aanleggen van een 
weg voor stoomtram van Heusden over Klshout naar 
den Dnmenechen hoek, van tiaar rechts naar den 
Baard wij ksc hen Overlaat, in aansluiting aan dien van 
Waalwijk en links naai Vlijmen. 

Middelburg. Gedeputeerde Staten van Zeeland 
doen eene oproeping bij den Provincialen Waterstaats-
dienst van • een hoofdingenieur, jaarwedde ƒ 500(1 j 
erie ingenieurs, j aarwedde/2400, vatbaar voor eene 
verhooging tot ƒ 3 0 0 0 ; en ten hoogste vier opzich
ters der le klasse en drie der 2c klasse, op jaar
wedden i-es|»ectievehjk van ƒ 1400— I 000 en van 

ƒ 1 2 0 0 - 1400; allen met aanspiaak op [H-nsioen: 
alsmede vier a vijf teekenoars-sc hrij vers en één of 
meer klerken, op jaarwedden van ƒ 5 0 0 — 1 2 0 0 . 

Aankondigingen van Aanliestediusen. 
Maandag, S A Mept. 

Wlnterawljk. te 10 un-n. iloor het gemeentebestuur: 
eenige vera li der ingen aan het tegenwoordige gemeentehuis. 

'a-Haffe, te ID/ , uren. tloor liet ministerie vau wa
terstaat euz.. aan liet geitouw van het prov. best.: het 
driejarig onderhoud van de zeewerken op G.a-dereede. in 
4 nerf. Raming resp.: ƒ775. ƒ17.180. 42000. j 17.040. 

(.ranlngen, te 12% ureu, door burg. en weth.: lo. het 
leggen van eeu riool en zinkputten iu- eu het bestraten 
van ii*n gedeelte van tien Ziiiilrr-tiinuousiiigcl. van het 
lleerepleiu tot tien llaiiebijteisigang; go, het metselen vau 
zinkputten en leggen van blusleidingen door .len Aweg, 

tnialerdani, te 1 uur. door bel ministerie vau kolo
niën, iu het lokaal tier Maatschappij Tul Nut vau 't Alge
meen : de levering van verschillende lieiio.w|igilln'de!i. m 
:tu perceelen. 

t.rtiiiingi-M te fi Uren, tloor hel bestuur der Vereeni
ging "Tooi leelgo houw", bij Wed. Kek boll: het bouwen van 
eeu schouwburg. Iul. Inj de architecten F. W. van Gendt 
J.tiz.. te Arnhem en II. I'. Vogel, te '--Hage. 

Wijmegen, te 8 un loor den architect A. van den 
Bogaant. hij W. Th. I'iels: het bouwen van een hoeren
huis aan de huiigc-Rmuwei-straat. 

» in»d«* , 37 aapt. 
Hu—.nn. te l uur, door het gei neon tebest.: de levering 

van 115.000 vlakke hard vorm Waalklinkrrs. 
Ueirahaven i het maken van eeu straatweg mot bijbc-

hoorende werken. Iul. bij den bouwkundige J. Bekink. 
aldaar. 

Wnnisdiii:, SW 
Binnen-Waerd Ijk , te 10 uren, door het bestuur van 

den Rnvalciumldcr, hij .1. Sprangers: de levering van 
29.500 litis rijs. 2950 bos palen en 2050 bos tmulatten. 

Amsterdam , te 11 uren, door den directeur der marine: 
ile levering van: lo. bramzeil- en evcnloek, 2o. en So. 
kart- eu zeildoek. 4o. zeildoek, .io. en fio. grauwdoek. 

Waalwijk, te 11 uren. in de wachtkamer van den 
stoomtram bij Vsn Haken: bet bouwen van kantoor, 
magazijn en remisen in hout, aau de haven te Waalwijk, 
ten behoeve van den stoomtramweg Tilburg—Waalwijk. 

AmH-Almela*. Ie 12 uren, door burg. en woth., hij 
.Is. G robben : ||t>( liouweti van 2 scholen loet nnderwijzers-
woniiigeii ;ian tien Boriisvheii eu den Wienleiischeii straat
weg. Aauw. te ii uren. 

'a-Hage, t e l uur, door hurg. en weth.: lo. liet rioleereu 
eu hei-bestraten vau de Twent- en Noordstraton en het 
Imuwen vau een walmuur aan het einde vau elke dezer 
straten: 2o. liet bouwen van 12 stuk» walinureii aan bet 
einde van verschillende riolen, altlaar. 

'•-Hage. te 12 uren. duor liet uiiuisterie v. u watei-st. 
enz.: lo. het maken van werken tot beveiliging, bewaking en 
afdeeling eu van eenige nuttere werkeu op liet centraal 
peisoiieiistatioii iu het opcnhaveiilroiil, het goederen-
station in de Stadsrietlanden eu tie zijlijn naar het Entre
pot te Amsterdam. Inl. bij den tvivtaanw. ingenieur te 
Amstenlam. Raming ƒ 21.400 ; 2o. liet makeu vau eene 
ijzeren loC'i|iii>Üevenlo<N|s mot bijgebouwen op het westelijk 
gedeelte vau het centraal pcrsoncnstalinn te Auisterdaui. 
Raming ƒ 11)1.500. 

Line , te 1 uur, door het gemeentebest.; het leggen 
van eene nieuwe straal in tie kom der gemeente. 

Uelfahaven, te 1 uur, door hurg. eu wetli.: eenige 
veranderingen eu vernieuwingen aan de dukdalven in de 
haven der gemeente. 

Uanderdag, SS) Nepl. 
Haven-tiln. te 10 uren. «loor het gemeente bost.: het 

boawen eener school. 
i » - H » | p te 11 uren. door bet uiiuisterie van marine: 
het gereedmaken eu leveren van het hardsteen werk voor 
de fuiideeriug van den ijzeren kustlicht toren Op Ifèndanao 
(Stolxe straat), 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. het 
cgaliseeren en verharden vau den Brouwerij weg eu de 
oöhilderstrast; Bo. het verbeteren vau bet 7e blok dor 
Stads waarden. 

Haarlem , te 2' ' , uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het geitouw van hel pmv. bant. het 
ouderhoud der werken van het Krablx-rsgut. Raming 
/ 15.900. 

Nieuw ulila , t>' 5 uren. door burg. eu weth.: bet bou
wen van eene school voor O. L. O. met Ö lokalen. 

Hljperkerk, bij G, V Kinderman : hel wederopbouwen 
vau zijn afgebrand huis. Inl. bij R. E. KI/inga. aldaar. 
Aanw. 2fi Sept., le 12 uien. 

Vrijdag, «O Nepl. 
Hellevselalula, te 10 ui in kamer A M vau ka

zerne no. 1: het vergrooten tan de kazerne mie Dooie" 
i'iw. voor het korps torpedisteii le Brielle. Aauw. 27 Sept., 
te I [•/, uren, Itaining ,''(14.000, 

•-Ranch, te 10'/, „,,,„, ,),„„. ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur i het 
verrichten van werken tot versterking van hel zeehoofd 
te Will stad. Raming ƒ2040. 

Arnhem, te 12 uren.door het uiiuisterie van waterst. 
en/., aau bel gebouw van het prov. bestuur: hel Imu
wen van eene schutsluis iu het AjM'lilimriisr lie kanaal, 
met hij behoorende werken, onder de gemeente Vuusscu. 
Raining ƒ77.900. 

Zwalle, te 12 uren. tloor het ministerie van waterst. 
enz., aau het gebouw van het pmv. best.: het makeu vau 
eeuige gedeelten beschoeiing langs den voet van liet jaag
pad langs bei Meppelenliep. Itamim: ƒ2400. 

'•-Hage, te 1 uur. d'Nir bel uiiuisterie vau waterst. 
enz: het herstellen en vcrlietereu van Rijks-telegraaflijnen 
iu de afil. Utrecht, in .1 perc. Raming: [tere. 1 / iatlü, 
perc. 2 ƒ1175, perc. :tj 595. 

/ m i e n te 2 uren, door burg. en weth.: het maken 
eener haven met losplaats ten noorden vau tien spoorweg; 
bet Imuwen vau kaaimuren; ile onderbouw eeuer hori
zontale draaibrug en bijbehoorende werken. Iul. bij den 
geniit'iiteaicliitect. Aanw. 28 Sept.. te 1 uur. 

Utrecht, te 2 uren. door tie maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan bet centraal bureau: liet uitbreiden 
en wijzigen van sjmren en wissels, en het inaken van 
eenige andere werken ten behoeve van bet statioiiseui-
placeiuenl laitdhnveil. 

ZatrrSag, 1 O.t 
•ISemarkl, te 1 uur, door het gemeentebest.: lu-t 

Imuwen vau een onderwijzt'iNwoniiig met schuurtje. Aauw. 
te 11 uren. 

A ar la nServeen, 00OT het gemeentebest^ ile levering 
vau griut VOOT dc wegen itl '82. 

Maandag . 3 Oei. 
iioi a r t i M . te 12 uren, Ier secretarie : het afdam men 

van reu LTedi-elte van de voormalige liavrn \au 't Yi—elu'i 1 |e 
en liet uitdiepen daarvan over eene lengte van ongeveer 
KM M. 

/ . i l l Itin el . te 1 uur, door huig. en weth.: het 
verhoogen van den bazaltmuur van de aanlegplaats der 
stimmlmoteii, het verhoogen vau den toegangsweg, bet 
aanbrengen van bazalt glooiingen aau weers/ijdeu van den 
weg, over eeue lengte van .'10 M.. het leveren rn ml u 
van Amerikaansch-greuen Imschcruipaleu. niet bet aan
brengen van eone gording. Inl. bi| den geiueeutt'aivhitect 
A. M. A. Gulden. Aauw. te 10 uren. 

'/.f't-t . te 2 ureu. in liet gemeentehuis: bet houwen 
eener school met G lokalen, niet overdekte sjieelplaats. 
aau den lloogenweg, aldaar. Aanw. 2(5 Sept. en H Oct., 
te i i uren. 

IHnndag, 4 Oei. 
Amnlerdam, te I uur, doorliet ministerie van koloniën, 

lli het gebouw Tot Nul van 't Algemeen: tie levering van 
Van-('ouvi'is grenen rondhouten eu sparren, ten dienste 
van de zeemacht in Xederl.-lmlie eu op Java. aan te 
voeren iu de eerste helft vau 1882. 

Haardplaat, te •! uren. in de tlirectiekeet vau den 
Hoofd plaatpolder: het vernieuwen vau Imstaaude rijs-
hoofden. 

HoeiiHdug, A Orl. 
'•-Hage, te l l uren, tloor het ministerie vau waterst. 

enz.: lo. eenige werken tot normalisering van de Waal. 
onder Vuren, tusschen de kilomef-rraaieu 92 eu 94 der 
herziene rivierkaarl. Aanw. I Oct Raming ƒ 42.800: 2o. 
idem tot idem van tie Waal. onder llreuinel. Ophemelt, 
Druuipl eu Tiel, lusscheu tie kilo ten-aaien 58 en (12. 
Aanw. 1 Oct Riming • | : i l ni.n 

XUjpe (/.viand), te l l ureu. in de Herberg: het leveren 
•-ii stuiten van :1000 scl jistons afval vau llimriiiksche-, 
l.es-inee-ehe- "f haz.ilt-.tcen, tusseh li de poilraaieu ."18 eu 
40 van bet waterschap Bruinisse. Aanw. 28 Sept. eu I 
Oct., van 10—12 uren. 

Ilanderdag, O Urt. 
•-Hage, Ie II men. door het ministerie van marine: 

bet inaken en leveren van een ijzeren kusllii httoren, be
stemd voor Mointaiiao iStolzo-straati. 

Haarlem, te . uren. door het ministerie van water
staat enz., aau het gebouw van het prov. best.: lu-t aan
brengen eener leuning langs den grintweg op den imste-
hjken dijk vau het NoordhollamUli kanaal, onder de 
gemeente Graft. Aauw. 1 Oct. Ruiling ƒ4080. 

Vrijdag. 7 « c l . 
'•-Baaeh. te 10'/, uren, door hei uiiuisterie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het |irov, liost.: het 
herstel van buitengewone winter- eu slormschaiio aau 
brug no. 5, in den Ruks-gmotcii weg 2c klasse, no. 4, van 
's-Bosch tot de M.tas ui ito richting op Utrecht. Aanw. I 
Oct. Ruiling ƒ11.300. 

Haandag. 1 0 Wet. 
'a-llage, te 11' , uren. door het uiiuisterie van water

staat enz., aau het gebouw van h-l prov. hestuur: het 
driejarig ouderhoud van al de werken behoorende lot het 
kanaal door Voorne. in Zuid-Holland. Aanw. fi en 7 Oct. 
Raming 57.900. 

Uardrrrht. te 12 uren. ter secretarie; lo. de levering 
van gegoten-ijzeren bui/en en hulpstukken voor de hoog
druk-waterleiding , tot eeu gezamenlijk gewicht vau 
8fil."<H> KO.; 2o. de levering vau afsluiters, brand- en 
standkranen voor idem. 

Antwerpen, te 12 uren. door het bestuur van den 
polder Lillo, bij tien scrreturis-pouumguicslcr V. Wouter,. 
Io. h»t leveren en stellen vat limtwerkende hovol-
centrifiigaalpompiuachiiie, stoomketels en aanhooren; 2». 
liet stichten van de gebouwen voor de plaatsing tier ma
chine en verdere tut tie stichting van het stoomgemaal 
IM'Ilooiende werken. Iul. bij den architect .1. Paul, te 
Zevenhui/en. 

Uaenndag. IS « t l 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie vau water

staat enz.: bet makeu vau eenige werken aau deu hene-
ilemnond der Nieuwe-Merwede. onder de gemeente Zwa
luwe. Aanw, h tiet. Raming ƒ40.400. 

Itljperkt-rk Voor Mi . A. Looxiua IJpoy: het afbreken 
tier huizing1 bewoond door J. R. Hen inga, te Ito/urn en 
het wederopbouwen vau eeue nieuwe In wren huizing. Inl. 
bij den architect .lac. It. Xijd.tm, tc Iriisum. Aanw. 0 Oct. 

Vrijdag. 1 4 etrl. 
Arnhem , te 12 ureu. door hel ministerie van water

staat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur; het 
vernieuwen van de lliiurlmgsrhchrug, gelegen in tie laie-
neiische wetering, in 's Rijks-grooten weg le klasse, no. M, 
van den Teersdijk naar Grave, pmv. (ïelderland. Aanw. 
6 en 8 Oct. Raming J 2998. 

Zaterdag. I A « c t . 
Mljdrerhl. te 12 uren, d'Nir het bestuur van het wa

terschap (imot-Miidrecht, bij W. A. Snoeck: het venwa
ren van tien ringdijk van het waterschap. Aanw. I Oct., 
te 11 ureu. 

l'treeht, Ie 2 uren. door het ministerie van water
staat enz., aan het gelmuw van hel prov. bestuur: hel 
verrichten van baggerwerk in den gekaiialiseenlen Hol
la mis.-he-Usel. Aauw. 8 Oct. 

WaenHdag, IS) Orl . 
'a-Hage, te 11 uren. door het uiiuisterie van waterst. 

euz.: de uitvoering van eenige werken tot normalisecriiig 
van de Waal ouder Yank. Opheniert en lleerewaarden, 
tusschen de kiloineterriuiien 62 cn fiC. Aanw. 15 Oct. 
Raining ƒ74.000. 

VrMriag. S l Oei 
Arnhem, te 12 uren. d'Nir het ministerie van water

staat enz., aan bet gebouw vau hel prov. bestuur: het 
verrichten van werken tot uonnaliseeriiig vau den Neder-
Riju te Manlik, tusschen de kilouietenaaien 04 en 'ia, 
Aauw. 15 en 17 Oct. Raining J -1050. 

Middelburg. te 10 uren, OOOT het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het eenjarig onderhoud van de Rijks-coutrescarpe te 
TUolen. Aanw. 15 en 17 Oct. Raming j 725. 

"Hti.rli , te lui , uren, tloor bet ministerie van wa
terstaat enz., U N het gebouw van het |nov. best.: het 
voortzetten tier stecugl'Ndingen langs de kanaaldijken dei-
Zuid-Will svaart tusschen i|e HuiigeiiM h.-ln ug enVBosch. 
Aanw. 15 Oct Riming ƒ8600. 

D E O P M E R K E R — Atterdag 24 September 1881. 

Maandag, S4 «ct . 
'•-Huge, te 11',', uren. door het ministerie van wa 

staat enz., aau hel gelmuw van het prov. bestuur: 
tweejarig onderhoud van het Zet le rik kanaal met bi 
hiKtreutle werken eu bet Rijksstoolugemaal aau den 
kelscheu tlatii. Aanw. 19 (Kt. Raming ƒtlfiOO. 

Maandag, M Oei. 
'a-Hage, te 10/, uren. d'Nir bet ministerie van 

temtaal antk, aan net gebouw van het pr 

ƒ8170. ƒ li ; , : 
ƒ 14.-10Ö. 

andere lujksw 
i i iu Oct. Ramiug i ' 
lfi,:jUU, ƒ22.770. /CaOO, ƒ20.500. J 6570, ƒ Bl 

driejarig onderhoud vau de groote 
in Zuid-Holland, in * | H T C Aanw. lfi Oct. Ra 

Atloop van Aanbestedingen. 
liiMiltri „ o , n l , 14 S..JI1Ii i ' t Yflïlit-IIWC-ll ('I! »(T-

gh.iti'ti van lii'l o|.>nli;iai s,'h>.il!nka.ih i.i^r.'kitt.it'ri S 
bih., lil»: 
J. M.i.,.l.iii.i, t,' UiMidriui.il, ƒ l l . » 
A. n n Tilburg, . Znctiirwuuili-, • II.ml 
I'. Rtmillaiiil, • Sliedracht, • 11,070 
S. J. Slifker, » Sdiuoiirewntinl, » II.04& 
II. Krul. . idom I 10.UTO 
J. A. h.in ...lm . Viuiii'll, I 10.008 
P, Boak • itllilmwriloiii. - Hl.0'10 
J. Scboutm . Viuiii'ii. • io,öoo 

H . n l r n . , U S' i i l , : l„-l ninli'ili'iiiil IIT irrnitwi'iii'ii 
in de g mta. tang a.MU M , owr I8»2. '83 cn '84: 
Ingek. lo lulj,. uls: 
J. Ilelsclicir, l«' Kuiiti'iis, J 12.712 
'I l:.i. " ll '- 'l I 11.471. 
K. Ilni.iililii, « Oridfl.trii.Luii. . 10,:I50 
.1. / r l i l rmiisl . • Warfum. • 0.070 
J . Luimen. • ZoUwakfe, . 0,000 
II. II. Harkema, » Gmiiingni, • 0,475 
W. II. Iliirk.-inii, . Wartliuiii-n. i 0.240 
W. Ikn. » Zinill.n.'k. - 9,100 
J. Vcldkiiliili. . Brduin. • 8,040 
.1. II. Pot, • Sl , ,1IIIM. . 8.040 
Lij . i m . Li-giilid iri.il .1. Veldkiiln|i. 

' . - H . - t h , IB Sept.! Ket vert* len van den Reriikum-
SLIICII «lijk, 1:111 ili ' sluis Ir l 'iniiliWiilrr tul mui ili'ii Z'i-
luiTijijk nullij lii'l IIDI'I' LVrlikmii. rn lift luiiilirriiyrii van 
i . ' l i rii'Mii-sla^ lui'l piiinlipstiirtiuij oil dl' Itiiitrnjili.iiing 
van dii-u dijk. in 2 | .uvrrlrn: i . w . I iniirk. r. lulj.. als: 
.1. van Wen, te Vi'ulirl, I 5548 
.1. A. van l . i l l i , . S.liijiid.1, » W W 
A. van Ikilsvi.irt. . Nlllimil. • 5204 
L. den utter, . Den Dungen, » 5110 
(i. v. ,1. Ven, > i w i i k i • aio» 
J . vnn l. i l l i , I l i M | . l , . 40C0 

plfC 2 ing.'k. 8 Lilj.. als: 
C. v. i l . ll.-uv.'l, ti ' Wi'lki'llilinn. ƒ 5000 
ü. v. d Ven, 11". i 58011 
J. A. vun Lith, • -I. I 5800 
C v. d. Bleien, • llitltlier, . 5700 
L. drn Otter, i i . . , • .MOO 
I'. van 't Verlaat, „ Hardinksveld, » 5575 
.1. van UUk . Kinurl, I 5470 
(i. J. vun krieken, . llerwijneii, „ 520:1 

Vrlp, Hl Se|.t.: liet inaken, leveren en stellen vun 
wei ktuipu vi.ii' ,1e iii-aanlHiiiw-fijiidi' iivinuastieks, l i , , , l 
te Vrij,, under bedeel' vau ,leu aivliiUHil M. k. Sunt: 
ini:>'kuin<'ii 2 Lilj., als: 
W. II. skiet, to Lochem, .' 500 
J. de Witt. • llirran, > 501 
gegund. 

li,-, ,iii ,-r. 17 Se|it.: bet bouwen tan eene villa wor 
J. ('Iiit-iiai' Sliijiti'iilir,',', niidei-hel r vuil den ingenieur. 
arehitiil W. ('. Met/eluar; ingek. 0 hilj.. uls: 
A. .1. Mullink, te Ik'Vunter, f l2,r,IMI 
O. J . kni'teling. . idem I 12,482 
Wnl . I'. van l'Vmniiil, . id • 12.:|:I8 
11. Hendriks, . Nijmegen, . 12,327 
C. Helster. . Unvriiter, „ 11.860 
E. V. d. Woud. I idem . 11,850 
V. d. S p u l en Vnn Vonten. • id .11,840 
K van Lemen, . ideln » 11,787 
.1. Wittenen, • id • 11,087 
gegund. 
Kaming > 11,850 

A n , . r . r . . r t , 10 Sr|il.: lo. liet inakrii rn ivuureeron 
vau .1 brugdekken; ingek. 8 hilj. als: 
J. vun llolteiihiiig. te Al -sfi.irt. ƒ 310. 
S. knupi.'is., . idem „ 308. 
J. II Huk», . idem • 270. 
L. Ruitenberg, • idem i 200. 
J. fl . v. d. Orrst, » Idem >, 250. 
(i. PriUL • id I 248. 
W. v. d. Kimi, » iii,'tu I 222.22 

J. II. I . Leiising, . idem • 208. 
gegund. 

2o. bel leggen van 12:15 \ l - velilkeiltestrating: ingek. 
1 biljet, ab ; 
W. v. d. Kooi, te Amersfoort, ƒ 4-H.44 
gegund. 

Purmerende. 19 Sept.: het verbouwen vau een woon
huis voor .1. A llelsfii. te I'urine rem Ie. ouder beheer van 
den architect II. I'. van den Aardweg: iugek. 6 bilj.. als: 
11. Klaver, Ir ll|mndaiu. ƒ . m t 
.1. Hand, • I'urinerende, * 2960 
,1. I'las, i iilem i 2873 
J . tie Vries » Idem » 2690 
P. .1. Ilriiikitiau, i idem i 259-t 
II. I Westcrveld, » idem l 2436 
gegund. 

'a-Hage, 19 Sept.: lo. het driejarig onderhoud van de 
dijk- en oever-werken hij Hellevoetshus en ile beide Hoorn-
sthe hoofden; muist,• mschr. was (1. de llimg, te lioiin-
chem. voor / 4989 per jaar. 

2o. idem van den Zwaitewaalsc bed ijk en het Hrielscbe-
Spuiwater, iu 2 |MTC. ; minste inschr. wareu; pen:. 1, t'. 
Roskam, le Slii'dietht. roor / ' ïswi, perc. 2, .1. Hout, te 
Itrii'lle, voor / 537. heiden |ier jaar. 

8o. idem van de dijk- en oevcrwerken vun de voormalige 
Rijks-tpiai-anlainejilaats op het eiland Tieti-tïemeteti: 
miuste inschr. was C. Roskam, te Sliedrecht. voor ƒ2245 
per jaar. 

Utreehl, 20Sept.: lo. het maken van eene goederen berg
plaats en eenige bijk innende werken opliet station Helium; 
ingekomen 6 hilj., als: 
O. J . Laanbrosk. te hwmoe, ƒ 1576 
A. S. Schaafsma, • Harlingen, • 1467 
K. (iiervtdil, « Wienlen, • 1463 
.1. 0, Hofman, • Hlesse, • 1458 
11. II. Trooster, i Zwolle, i 1424 
H. A. Hilbcts, • (Sroeiiloo, » 1417 

2o. het makeu van werkeu tot beveiliging van eeu 
gedeelte der oostelijke glooiing van deu spoorweg tus
schen Hedel—'s-Bosch; ingekomen 20 biljetten, als: 
J . A. drool, te Nijmegen. / 53,800 
W. I'. de Vries, RIKSIIIII, • 52,248 
P. J . Ronbce Jr., » Woudrichem. •• 52.075 
A. Itooijoiis, „ Netlerhemert, •> 50.200 
L. Mol. • lletlel, I 49.900 
W. 1'. Weijei-s, » Tilburg, • 49,900 
L. Brand, » Giescmtam, • 48,700 
A. S. Schaafsma, A Harlingen, l 48.400 
A. Willaerl, i (kikstel, l 48.000 
I'. W. van llattimi, > Tuil, i 47.990 
L. A. van Haaft » Sliednvht. » 47,896 
T. Verhoeven, » Deventer, i 47.000 
J. Luid) , i Sittanl, i 46.300 
H. van Anrooij, • Nieuwwaal, « 46.000 
O. J . vau Erp, • 's-Bosch, i 45,860 
1'. II. de Ik'kker, • Emiiel, i 45,000 
U . de Hoog, • (lorkum, i 44,834 
A. 11. Hmjskes, i Hedel, , 44,373 
C. Hoog loom, ii liiesendain, « 44,180 
j . llilleti, i Grave. •• 42,950 

E n a r h e d é , 20 Baptt tie vergnmting der restauratie iu 
het Vnlkspark: iugek. 6 bilj.', als: 

J . A. Fleege, ƒ 28,800 
P. en O. Fijlstra, i 28,250 
Wegerif, » 87,983 
II. Kggink, i 27,775 
M. Oeerliiig, l 26,300 
O. Beltman VU/ . . - 24.000 
gegund. 

Amaterdam, 20 Sept.: de vergiiailiug on lecons truc tie 
vail eeue luieren hofstede in tien Oosteinderptmlpijiler, ge
meente Aiilsineer: ingek. 22biljelten; hoogste inschrijving 
ƒ5875, annate inschrijving ƒ3910; gegund aan W. (ireve. 
te l lmUi . i t . voor / 3998. 

amaterdam. 20 Sept.: 1". het plaatsen in de sociëteit 
"l'laiicius" van den wintertuin vau het voormalig ('alc-
Roetemeijer, lienevens eeuige Vi'l.intleiitigen aan het socië
teitsgebouw; minste inschr. was | | . ,|. Meekei-s, te Am
sterdam, viNir ƒ4900. 

2o. het ophoogen vau eene aau te leggen straat met 
dwiiiststrual en liet maken van wiill)esclioeiiiigeii, op een 
terrein in de gein. Nieuwer-Amstel; minste inschr. was F 
Westmaos. voor ƒ6644. 

HantTaarl. 2L Sent.: lo. het leveren en stellen van 2 
direct werkende hevel-cent rifugaaljiouiiiinachint's, stoom-
ketels en aanhooren: ingekomen 11 biljetten, als: 
Société \ vine des ('nrges etc.. te I nil v f «3.690. 
Sallv (iustavé t'ohnfeld, te Drenten, •> 32,880. 
(iebr. Stork, te Hengeloo, • 32,oso. 
S'pji en Co., te Kus. he.lé, • 99,999,99* 
l'i> civiec paguie. te Mid'telhurg. » 27,824. 
II. Rolliiu-kx, Ie taucrhoin. i 27.000. 
Oebr. Decker en Co., te Canstadt i 2fi.d2fi. 
Saié té Aiioiiviue les ateliers du Brabant. » 26.5,10, 
.1. Heim-ichs. 'te Hotli ml. I 26,500. 
Walker. Stronk en Van Dolden, te Rottenlam, » 22.500. 
('tisijn en Co.. te (iiiuda, •• 91,990. 

2o. bet makeu vin de gehouwen lot plaatsing der werk
tuigen en/.; ingek. 10 bilj.. als: 
A. S. van Soest, te Kockengen. ƒ 39.9(H) 
I). Barneveld, i Vreeswijk. l 35.300 
Tulcmaii van der Weijden, • Rotterdam. » 34,348 
.1. v. tl. Vlugt, -i Donlrecht, » 32,900 
W. Lammers, » Strjjcn, i 32,538 
II. Stelwagen, • Gouda, l 32.283 
J. X. van Wijngaarden. .. Oiidewater. i 32.200 
A. van Tilburg, « Zoeterwoude. » 29.749 
C. I'. W. Dessiuk, • Gouda, • 28.400 
C. V. d. Sluis, i Msolmninlo, i 28,300 

MeenwIJkerwald. 21 Sept.: hel bouwen eener scluxd 
niet aaiigelHiuwile privaten. |HUtalen enz., met bovenwo
ning mor den onderwijzer, en het maken en plaatsen van 
het 1 • •• • "I _ I' schoolameiibleiiieiit iu de buurtschap Ne-

! .Ierland; ingek. fi bilj.. als: 
.1. II I'outsuia, te Terwi-tpel. /' 7942 
.1. Winters. • Ambt-Vollenhove, • 7812 

' .1. II. Hofman. • Hlesse, ii 7761 
t Gebr, Weijs, » Ambt-Vollenhove. » 7739 
. J. tie Hoer. » Steen wijk. » 7535 
j E. QrcenknY, • idem • 7480 

Uijhe. 22 Sejit.: hel bouwen van eeue boerenwoning 
I schuur VOOT W. ten Hove: ingek. 2 bilj.. als: 

O. -I. Laanbmek, f 1990 
G ter Hogt, i 5325 
Niet gegund. Zal wonlen herbesteed, 

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 
H O U W K U N S T . 

ArUBBLINS RoTTKItliAM. 

Vergadering van 10 Srpfemeer 1881, 
lie Via 1 -Voorzitler, de heer H. Cramer, o]Kuit deze 

eerste vergadering van hel werkseizoen der Afdeeling 
met een welkom cn uiinoodigiiig aan tic leden om 
met lust en ijver werkzaam te zijn. 

Onder tic ingekomen stukkeu bevindt zich een 
brief van den Voorzitter, waarin tleze mededeelt, 
tengevolge van bezigheden verhinderd te zijn de ver-
gaderingen geregeld hij te wonen, waarom hij zijne 
betrekking nederlegt. Wordt besloten in de volgende 
vergadering een opvolger te benoemen. 

Na lezing vau een brief van de Afdeeling Arnhem , 
houdende verzoek tui medewerk ing aan de door baar 
te houden tentoonstelling ter gelegenheid van t ic , 
den üSstcn deser, aldaar te bonden Algemeene Ver
andering der Maatschappij, ncodigt de Voondtter de 
leden ui t , zooveel hun mogelijk is aan tint verzoek 
gevolg tc geven. 

Op de vraag: »Ware het niet wenschelijk, opliet 
voetspoor der groote Italiaansche meesters, de sa
menwerking der drie zusterkunsten: Buuwkanst, 
Schilderkunst en Hceldhouwkunst, te bevorderen" , 
wordt door den bear D. de Vriea een antwoord voor
gedragen, 

Spreker aagt, hij de behandeling van deze vraag 
alleen het oog tc heblien op de schoone bouwkunst 
en hare werken, die op den naam van monumentaal 
aanspraak maken. 

leder, die gevoel heelt voor het schoone, zal tleze 
vraag ti afstemmend beantwoorden. 

De tegenwoordige bouwkunst lijdt aan armoede 
van schoone vormen, onoordeelkundige afwisseling 
van lijnen cn kleuren, en onbekendheid van versie
ring van groote vlakken. 

De oude Italianen waren öf tic drie kunsten mees
ter, óf luidden genoeg kennis van beeldhouw- cn schil
derkunst, om deze dienstbaar te maken tut verhoo
ging van het schoone vau architcctomsche scheppin
gen. Hierbij moet niet vergeten worden, dat dc 
schoonste bouwwerken gemaakt zijn door mannen, die 
in tb; lieoelcniiig van het vak grijs waren geworden. I 
Zij wisten aan iedere kunst hare ware plaats en 
waarde te geven en offerden tic beeldhouw- eu schil
derkunst niet op aan de architectuur, inanr wisten | 
de laatste ook, zoo noodig, ondergeschikt te hout len 
San de eersten, 

De opleiding, die de oude bouwmeesters genoten, 
was geheel anders dan de tegenwoordige: zonder het 
wet eiischupj a-lijk e te verwaarloozen, waren /.ij geheel 
kunstenaar. Als goudsmid of beeldhouwer begin
nende of het ouderwijs vun dezen ontvangende, 
konden zij uitmuntend teekenen cn boetsecren, en 
luidden daarbij een anngclioren gevoel voor harmonie 
en rijkdom van kleur, terwijl zij altijd in aanra
king met beeld hou wors en schilders waren en bicven. 

De tegenwoordige opleiding vuu architecten is ge
heel op het wctenschapjielijke gegumd; du zuiver 
artistieke opleiding ontbreekt; terwijl bovendien geen 
gelegenheid beslaat om dc bouwkunst te beoefenen 
in verband met de andere kunsten. De verbetering 
ervan wordt gezocht in de kennis der vroegere 
bouwkunst, inplaats van iu artistieke opleiding. 
Het figuurteekeuen wordt bijna geheel verwaarloosd, 
alsook dc kennis van tie harmonie tier kleuren. 
Zoodoende wonlt men zeker goed stylist, inplaats 
van vóór alles artist te wezen. 

Het is noodig, dat de bouwkunst wordt onderwezen 
aan dezelfde inrichting, of minstens in dezelfde plaats 
waar de beeldhouw- en schilderkunst wonlt beoefend ; 
iets dat iu ons land niet geschiedt, tiaar de beoefe
ning ervan, als behoorden zij niet bij elkander, over 
meerdere plaatsen is verdeeld. 

0c invloed van beeldhouw- eu schilderkunst op de 
arehitoctonische wuarde van eeu gebouw wordt over 
het geheel weinig begrepen; in zeer enkele gevallen 
ziet men slechts eenige stafftfii doen i n de gevrensohte 
richting. Door tic eenzijdige opleiding, welke hij ge-

:tilke 
laten, 

j niet, moet de hum-meester het ontwerpen vanS 
, versieringen bijna geheel aan een ander 0veria! 

die zelden den geest aan zijn werk volkomen begrijpt. 
De waarde van de bouwkunst wonlt meestal over

schat tegenover die van de beeldhouw- en schilder
kunst. Zonder dezen is zij slechts inslaat indruk 
te maken tloor hare massa, of laat ons koud eu doet 
de gedachte aan kunst niet in mis opkomen. Wordt 

I de houwkunst eenzijdig toegepast, dan staal zij verre 
achter bij tic werken van beeldhouw- eu schilderkunst, 
omdat dese alleen om zich zelf voortgebracht willen 
worden. Dc houwkunst kan evenmin hare beide 
zusters mkwen, om waarlijk verheven te zijn, als tleze 
laatsten de Imiiwknnst, om zich tot de grootste hoogte 
te ontwikkelen. 

De voordracht van dit antwoord wonlt, gevolgd 
door een korte discussie over het artistieke gedeelte 
van het onderwijs aan de Polytechnische school, 
waarin de spreker zijne denkbeelden ontrent de op
leiding van architecten aldaar nader uiteenzet, als 
kunnende niet geheel aan de behoeften van den ar
chitect voldoen; hoewel overigens de vonrlrelleüjkheid 
van tlie inrichting erkennende. 

De heer ( i . J. van der Goes geeft eene Inschrijving 
van de heetwater-verwanningstoestellen iu tie cellu
laire gevangenis te Gorinchein. 

Na in net kort herinnerd te hebben aan de vroeger 
gebruikte toestellen, waarhij altijd een lagere stiud 
dun de laagst liggende geleidingsbuis wenl gevorderd, 
en die, wikte men voortdurend verwarmen, ook des 
nachts moesten liewuakt wonlen, verklaart spreker 
de bedoelt te toestellen, de zoogenaamde cokes-kachels, 
aldus: 

Het voetstuk, waarin tic tooster in geplaatst, heeft 
eene hoogte van O.Vi M . In hei midden daarop 
staat dc eigenlijke kachel, zijnde een buis van 
0.34 M . middellijn, hoog 1.13 M . . waaromheen 
i-en mantel is geplaatst van Ü.'Jl M boogie. De 
ruimte lusschcn kachel, buis en mantel is met water 
gevuld. De afvoerbuis van liet verwarmde water ligt 
aan het boveneinde van den mantel, terwijl de terug-
voerbuis onder den vloer ligt, waarop hel toestel 
staat, zoodat die 0.65 M . lager ligt dan de hoogte, 
waarop zij in den mantel komt. Alle buizen hebben 
een middellijn van 7 cM. 

Ieder toestel dient Ier verwarming van twee boven 
elkander liggende adlenrijen, te zamen l l i gewone 
cellen en 1 van ongeveer dubbelen inhoud. Pu toe
stellen staan in tie gang langs de onderste cellenrij. 
De leiding tier buizen door de cellen geschiedt optie 
gewone wijze. 

Op dc beide einden der bovenste rondgaande gelei
ding zijn rechtopstaande buizen van S.S • \ l mid
dellijn geplaatst, die boven, bjjanendaks. uitkomen 
iu een daarop bevestigd reservoir, tloor welke 
inlichting aan snelle cn gelijk matigt' i t roonüng van 
het water door de huizen is verzekerd en alle lucht 
onverhinderd en onophoudelijk kan ontsnappen, waar
door elk gevaar is verwijderd. 

Het toestel wordt 's morgens met 7."» liter cokes 
gevuld eu brandt daarmede onafgebroken 11 uren 
door. De aanvoer vau lucht voor de verbranding 
geschiedt door een opening in het onderste gedeelte 
van het toestel, welke met eeue schuif is gesloten. 
Gedurende het stoken behoeft deze schuif niet meer 
dan 2 mM, open tc staan: bij het begin, voor het 
aantrekken van het vuur, iets nicer. 

De gezamenlijke lengte der buizen is 1)3 M . , 
gevende een verwanningaoppervlakte van 2-1 M», 
waarmede 305 M 1 gelijkmatig wonlen verwarmd 
tot 60". De cellen, waarin de opgaande en neder-
gaande bui/en zijn geplaatst, verkregen een lem|ie-
rntuur van 78" , waarom deze buizen met eene 
slecht wjiinte-geleidciidc stof zijn omringd moeten 
worden. 

Uc kosten aun brandstof zijn in 11 uren ƒ 0 . 3 8 , 
zoodat een vertrek van 76 M s inhoud nog geen 
rent per uur aan verwarming zou kosten. 

Is hel toestel eenmaal aangemaakt, dan kan bet 
:ot dal de brandstol verteerd is, geheel san zich 

zelf worden overgelaten, zoodat geen kosten van 
toezicht gevorderd worden. 

P R I J S V R A A U . 

De Vereeniging tot Bevordering van hei Onder-
wijs aau Ambachtsscholen, le Amsterdam, heeft tie 
olgentlc prijsvraag uitgeschreven: 

»De Vereeniging voornoemd wenscht beantwoording 
van de volgende prijsvraag: 

Het vervaardigen van een eikenhouten schrijt-cus-
sette met zwarte lijsten en dito inlegwerk. 

Stijl en samenstelling wonlen aan den mededinger 
overgelaten. 

Aan ik- binnenzijden moeten twee laden zoodanig 
wonlen aangebracht, dat zij voor het gebruik van 
't overige gedeelte geen U-lemmeriug veroorzaken. 

Rij ' t werkstuk moet een teekening van 't geheel 
op verkleinde schaal ou van enkele deelen op de ware 
grootte wonlen gevoegd. 

't Wassehen moet met 0.1. inkt geschieden. 
De inzender moet tevens een goed gesteld verslag 

over de wijze van IM werking bij 't werkstuk over
leggen. 

Een eigenhandig geschreven en goed verzegeld 
briefje, vermeldende den naam, den ouderdom en 
tic woonplaats van den inzender, tie school waarop, 
cn den tijd wanneer hij leerling was, moet bij 't 
werkstuk wonlen gevoegd. 

Werkstuk, teekening, verslag en brief moeten van 
ecu zelfde en duitlelijk merk voorzien zijn. 

Het werkstuk blijft 't eigendom van den inzender. 
Inzendingen moeten wonlen teruggehaald binnen 

tien t i jd , door 't liestuur na afloop der beoordeeling 
tc bepalen. 

Reantwooriliiigen der prijsvraag wonlen ingewacht 
van 19 toi en met 23 December e.k., nau 't Lo
kaal der Ambachtsschool te Amsterdam. 

Transpoi tku ten komen voor rekening van tien in
zender. 

Inzenders kunnen alleen zijn oud-leerlingen van 
theoretische en tegelijk practische Ambachtsscholen. 

Zij mogen niet korter dun tién en niel langer dan 
iwee jaren een AiuUlchtsschool eervol hebben verlaten. 

Aan tien inzender, die 't beste werkstuk heeft 

ingezonden, wordt een belooiiing van dert ig gulden, 
lienevens ' i getuigschrift der Vereeniging uitgereikt. 

De Commissie van Reoordeeling: 
P H , J . hi si Ki ü, 
II. N . V A N H E M E R T . 

P . J . H E N H E R T O G . 

liet liestuur der Vereenigingi 
J. J. II. OOSNBLISSK, Voorzitter. 
J. II. E . SOHitiD, Secretaris. 
II, N . V A X III vu i([ Vice Voorz.cn Penningm. 

I N G E Z O N D E N . 

R A P P O R T V A N R E O O R D K K I J N G . 

Met belangstelling las ik het beloog van den heer 
('. Huysken in saks bet tloor hem en zijn beide 
kunstbroeders ingediend mager rapport van beoor
deeling der Prijsvraag Planten en-Vogeltuhl. De heer 
M. hinkt op twee getlachten. 

Is het rapport, zooals het «laai- l igt , alléén ten 
dienste vau het Hestuur der Vereeniging, dan had 
men kunnen volstaan met de eenvoudige mededee
ling, welke plans bekroond waren. Het Hestuur zal 
toch wel zooveel vertrouwen iu zijn beoordeelaars 
slellen, dat zij hun zienswijs niet nailer behoeven 
te motiveeren. 

Daar de beschouwingen, tlie omtrent de 3 be
kroonde ontwerpen ten beste wonlen gegeven, voor 
de leden van bet Hestuur, uls leeken, toch geen 
waarde kunnen hebben, zijn zij dus bestemd om bet 
oordeel tier Commissie tegenover de inzenders te 
rechtvaardigen. .Maar waarom dan ook niet bet af
keurend oordeel over de 38 overige antwoorden met 
een enkel woord aangegeven? 

Dc heer Miiysken zegt daarop, tlat dit niet be
hoefde, daar de prijsvraag niet voor de inzenders 
wenl uitgeschreven, doch dal b. v, een prijsvraag van 
tb- Maatschappij lol Bevordering der Bouwkunst uit
voeriger zou zijn lieoonleeld geworden, omdat het 
dan ne leering der insenders geldt. 

Doch nu ontvang ik vanmorgen het rapjmrt over 
de prijsvragen, iu 1870 door de Maatschappij uit
geschreven, welk rapport door dienzeltden heer C. 
Huysken onderteekend wordt, en dat is even weinig 
zeggend als al de rapporten uit den laatsten tijd. 
In het geheel beslaat dit rapport — 2 blad
zijden. Wat zullen tie niet-bekroondo inzenders veel 
van dat rupjiort leeren! 

Voorheen was dat evenwel anders. 
22 Sept. x. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De groote Nonrdsche telegraafman tschappij 
maakt aanstalten, om een kabel te leggen ter ver
eeniging van IJsland met Europa. De kabel zal van 
IJsland via de Faro-eilanden in den Duitschen aiv.hipel 
naar Thurgo , in Schotland, gelegd worden. De kos
ten van de onderneming zijn op 250,000 pond ster
ling geraamd. 

— f De gezworenen hebben uitspraak gedaan om
trent de schuld aan de ramp, die den 8en Augustus 
voorviel tc Black burn en door enkelen wenl geweten 
aan den rem van Westinghouse. (7'/ie Hlackburn 
Times van 17 September). 

De Coroner. — Welnu , heeren, zijt gij het eens ? 
De foreman. — J a , mijnheer. 
De Coroner. — Wat is uw uitspraak/ 
De foreman. — Onze uitspraak i s , dat Charles 

Tiplady en anderen het leven verloren in een botsing 
tusschen de Manchester- en Liverpool-treinen, aan 
het station Blackburn, op deu 8en Augustus 1881, 
cn tlat deze botsing veroorzaakt wenl door de:dechte 
werking dee seinen en de onmatige snelheid, waar
mede tie Manchester-trein naar het station stoomde, enz. 

— f Wij vestigen de aandacht op The Engineer 
van 16 September j l . , waar men vindt. Diagrams 

for calculating the efficiency of brakes and the 
influence of gradients in stopping railwag trains 
as designed bg the Westinghouse Drake Company. 

B I N N E N L A N D . 
A m s t e r d a m . Dc concessie voor tien aanlegen 

de exploitatie van nieuwe tramwegen in de stad is 
door de Ainsterdumsche Omni busmaatschappij aan
genomen. 

Rotterdam. De beer J . II. Neiszen, l e luite
nant-ingenieur, thans Secretaris der Maatschappij 
lot aanleg van Locanbpoorwegett. te Apeldoorn, is 
benoemd lot adjunct-directeur der gemeentewerken 
alhier. 

Laren. Het plan van den stoomtramweg tus
schen dit dorp eu Amersfoort is als volgt: 

De weg vangt uau ter hoogte waar de Gookttho 
tramweg, komende van Naarden , den straatweg naar 
Eemnes-Huiten kruist , gaat verder langs den Rijks
weg tol Eemnea-Buiten bij den tol over den dijk 
in de richting naar Kenines-Binnen, tot bij deu tol 
tegenover het huis Oroeneveld , volgt verder den weg 
naar het dorp Riiaru tot voor het hotel Vielanrs, 
van tiaar in eene rechte lijn bezijden het station van 
den Oosters|»oorw-eg het spoor kruisende, naarden 
straatweg van Soest lij k , langs Soest en de Buut, 
den Rijksweg volgetule naar Amersfoort. 

Varia.. 
De ramp te Logrono in Spanje. Te Lo-

grono, in de provincie Valencia, heeft een vreeselijk 
ongeluk plaats gehad tengevolge van de beproeving 
van eene vlotbrug, die eene oude steenen brug zou 
vervangen. 

In 18.*>.'> werd besloten om de brug over de Ebro 
te Logrono, the te smal bevonden werd, twee me
ter te vermoeden. Op H Januari 1871 werd dit 
nieuw aangetrouwd gedeelte door den stroom weg
geslagen , zoodut de gemeenteraad toen besloot de 
brug geheel opnieuw te bouwen. 

Het budget liet echter niet toe om dodelijk aan 
tien arbeid te gaan; men bleef zich met de oude 
brug la-helpen loUlat dc stroom haar geheel weg-
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loeg. E r werd uu vastgesteld eene bouten vlotbrug 
to bon wen, om gedurende eenigen tijd in de gemeen* 
schap der lieide oevers te voorzien. 

Eene kompngnie van bei eerste regiment Spaan-
sche genietroepen liegnn niet bet stellen van de/e 
brug, en den 2Hn Augustus was zij geheel gereed, 
['••ii daumpvulgende werd de brug beproofil door 
den eoiuiuandaut van de genie, die er wagens over
heen deed rijden, welke belust waren niet een ge
wicht van 12000 K G . 

De kolonel van het regiment van Valencia besloot, 
dat zijne troepen den i n September het onderxoek 
.(.ui den anderen oever vau de Ebro zouden aanvan
gen. De eerste, die zich op de brug waagde, was 
een luitenant. 

20 officieren, 15 onderofficieren en 150 soldaten 
|Kisseenleii de brug zonder ongelukken. Hierop volgde 
het muziekkorps, dat samengesteld was uit 40 man, 
halsden met hunne muziekinstrumenten. Door het 
gewicht van de laatste menscheiiniassa bezweek het 
voorgedeelte der brug. 

Een verschrikkelijk drama volgde. Angstkreten 
deden zich hom-en. Een otticier, die zijne tegen
woordigheid van geest benouden had, riep: idal zij 
die zwemmen kunnen zich te water hegeven", maar 
men hoorde niet naar hem. Allen wilden /ich in 
de rivier werpen. Wat maar al te dikwijls bij zulke 
rampen plaats vindt, gelieurdo ook hier: er ontstond 
eene vreeselijke verwarring eu eene onbesr brij llij ke 
wanorde. De mannen klemden zich aan elkander 
vast en vormden groepen van 15 a 20 man, waar
van zeer weinigen gered werden. 

Vele solilatcn, die hunne officieren wilden redden, 
zijn het slachtutter geworden van hunne opolTering 
en vonden den dood in den stroom. 

De luitenant-kolonel, de officieren en de overige 
troepen, die op den oever het oogenblik afwachtten 
om zich in te schepen, legden een moed aan den 
dag , die allen lof verdient. Velen vonden den dood, 
door hunne kameraden ter hulp te snellen. 

Deze ramp werd spoedig bekend. Meu zag wel
dra op de plaats des onheils verschijnen deu militai
ren gouverneur, deu divisie-generaal, den burgerlij
ken gouverneur, den burgemeester eu inwoners van 
de streek. Deze taatsten ontdeden zich van hun 
zamata (vest), om de soldaten, die aan den dood ont
snapt waren, ermede te dekken. De vrouwen ver
scheurden hare kleederen om de gewonden tc ver
binden. 

Om acht uur des avonds had meu dertig lijken 
opgevischt. Dit werk, dat uitgevoerd werd met 
toortsen, bood het treurigst schouwspel aan. 

Het aantal dooden bedroeg negentig. 
Door talrijke inschrijvingen, iu geheel Spanje op 

touw gezet, is men inslaat geweest den familieleden 
der vele slachtoffers van deze ramp hulp te kun
nen verleenen. 

De obelisk van New-York. De tweede en 
laatste obelisk of naald van Cleopatra, die aau een 
der uiteinden van de haven van Alexandria lag , is 
vandaar vervoerd naar New-York. 

Deze merkwaardige steen van rooskleurig graniet, 
en die door al de reizigers in Egypte gezien w e i d , 
is aau de Vereenigde-Slaten geschonken dooi- deu 
vorigeu onderkoning Ismail-paclia, die den eerste 
aan Engeland bad afgestaan. 

Deze naald van Cleopatra weid den 3 I Maart 
1880 op een vlot geplaatst, en in tegenwoordigheid 
van eene aanzienlijke menigte Arabieren en Europe
anen te water gelaten. De bewerking is volkomen 
geslaagd. Het vlot werd in de haven gebracht door 
een sleepboot, en toen op het Amerikaansch stoom
schip DeiMOuk gcheseheii. 

Dit monument, een der belangrijkste overblijfse
len van het oude Egypte, zal in het midden van 
een sipiare te New-York geplaatst wonlen. Het is 
nog in een vrij goeden staat. Ondei' de opschriften, 
waarmede het bedekt is, leest men de namen Moeris 
en Sesostris: ook ontdekt men onder de afbeekttngen 
die van deu sperwer, van den steenuil, van de eend 
en van andere dieren. 

Advertentiën. 
Op een Ingenieursbureau wordt G E V R A A G D : 

Een bekwaam TEEKENAAR, 
bekend mei Sluis- en Brugbouw en een persoon 
voor de Administratie. 

/onder deugdelijke lie wijzen van lx kwaamheid, 
onnoodig zich aau tc melden 

Franco brieven onder Lett. T worden ingewacht 
bij T H . J . D O B B E , Magazijn van Teekenbehoeften 
voor Bouwkundigen, te Utreeht, 

A A N B E S T E D I N G . -

B U R G E M E E S T E R K S W E T H O U D E R S der ge
meente ZEI8T, 

Maken bekend, dal op Maandag, den 3 October 
1881 , des namiddags te 2 uur, in hel Oemeente
huis zul worden aanbesteed: 

Het bouwen eener school, groot 6 
lokalen, met overdekte speelplaats, 
aan den Hoogenweg te Zeist. 

Gedrukte exemplaren van het bestek en de tee
keningen liggen vau af den 22 dezer ler inzage in 
het tieiiieentehuis cn zijn aldaar, tegen betaling van 
/"1.25 le verkrijgen, zoomede bij de heeren l i . 
HHOUWEI t , in de Schoutensteeg en A . N I J L A N D , 
architect, belden .te Utrecht, welke laatste bereid 
is aan belanghebbenden de vereischto inlichtingen te 
geven. 

De aanwijzing der werkzaamheden op het bouw
terrein zal plaats hebben up Maandag, den '20 dezer 
maand en op den dag der aanbesteding, telkens 
des morgens te 11 uur. 

Zeist, den 10 September 1881. 
Burgemeester en Wethouder* voornoemd , 

VV. K . HÜYDECOI 'ER, Voorzitter. 
VV. A . B O E S C H O T E N , Secretaris. 

DE G E D E P U T E E R D E S T A T E N V A N GELDER-
LAND doen te weten, dat door een door den 
Koning goedgekeurd besluit van dc Staten dier 

provincie in hunne Vergadering van 8 Julij is be
sloten : 

dat een ADJUNCT-INGENIEUR van den 
Provincialen Waterstaat zal worden aangesteld op 
eene jaarwedde vau ƒ 2 2 0 0 . — , onder genot van 
reiskosten ad ƒ 0 . 6 0 . — per uui afstand eu verblijf
kosten van ƒ 6 . — per dag en ragt op pensioen; 

dat voor Bureau-, Schrijf- en TVckenwerk van den 
Provincialen Waterstaat SttD AMBTENAAR zal 
worden aangesteld op eene jaarwedde van ƒ 8 0 0 : 

wordende mitsdien zij , die verineeuen voor de ver
vulling vau voormelde betrekkingen dc noodige be
kwaamheid en geschiktheid te bezitten, verzocht 
hunne betrekkelijke verzoekschriften en bijbehoorende 
stukken vóór den lsten October e. k. vrachtvrij aan 
(ledepuleerde Staten toe te zenden. 

Arnhem, den 14 September 1881. 
Dc Gedeputeerde Staten voornoemd, 

M O L L E R U S , 
Voorzitter. 

V A N D E R F E L T / , 
Griffier. 

Aanbesteding. 
II.' I I L T i U K M K K S T K I l dei le ARNHEM 

/ .al, Donderdag •>'.< September I S S 1 , '«nainiiMuu> 
éi'-n uur , in hel u|ieultaur ten tïrineentehui/.e 

n a n l H ' M U s l e i i : 
1'. Het EGALISEREN en VERHAR

D E N van den Brouwerijweg en de 
Schilderstraat. 

2: Het V E R B E T E R E N van het 7de 
blok der Stadswaarden. 

Teekeningen ter inzage, bestekken l.'jrrn betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

MiHIASl's IWI.ANU HOLST, OOENRAAD W I E G AND, JOIIAX COHNIOLIS S C H U T T E , J O H A N N E S SMIT, 
U l l l t l S T I A A N O O S T K N D O I l l ' , I IKNDKIK J A N KOI'Kli, I IKUMANUS SCHUMACHER, 

lltANZ T H K O D O K UöRLIT/., EllUAKU C A R E L ANTHONIE KOI.I, P IETER BA AU, 
J O H A N N E S P I E T E R A l l l l l A N I S K1I.SDONK , A L E X A N D E R H E N R Y HEDDIN , 

S A M U E L W I L H E L M U S V A N I I O I ' E M I A L . J A N V A N N'LLCK Jn . , 
J A N IAC0BDS l 'RKDKIIIK F R A N S M n L L E I I , ANTONTE ( 'HR1STIAAN H E N D R I K JACOIIUS M O T T A , 

I IENIIRIKIS COIINEI.IS P L O O S V A N A M S T E L , S A L O M O N MATTII I JS C A N T E R , 
J A C O B J O H A N N E S O L I V I E R , JOIIAN I I; I. Ml I; I K V O N GLABN, 

I 'RANCISCL'S T H E O D O R U S M E N A C E C H A L L A , J O H A N N E S JACOHL'S TIM Jit. en 
G E R H A R D S C H U T T E J . F z N . , 

M a k e l a a r s , 
zullen DINSDAG 4 OCTOBER 1SS1 en ralgmde dagen, te 10 uur v. m., ten overstaan van de 
Niitarissen .1. C. t i . POI.LONES en G . V E R R I J N STUART, in het Verkoonlukaal FRASCATI, te Am-
tterdam, PKKSKXTKKKKN TE VEKKOOI'KX: 

D e I n t e r n a t i o n a l e 

S U I K E R R A F F I N A D E R I J 
met M A C H I N E R I E Ë N , Vaste en fosse Gereedschappen, aan de 

LAURIERGRACHT eu BAANGRACHT, 
T E A M t H T E H D A M . 

De • \ l l l t l i : i . i,i.-t annexe « O O M U beslaat 

4 0 A r e n 1 3 C e n t i a r e n . 
Dc verkoop geeehledt in gedeelten, in combinatiën en in massa, zooals dit uitvoerig is omschreven in 

deu Catalogus der Machinerieën en Gereedschappen en in de conditiën tot verkoop niet Siluatiekaart, ver
krijgbaar ii i j Cents in den Kantoorboekhandel H L I K M A N Sc S A K T O R W S , Rokin N«. 17 Amsterdam. 

Bezichtiging des Dinsdags en Donderdags van 10- 2 uur, mits voorzien van een Toegang be wijs, bijeen 
der Makehutrs verkrijgbaar. 

De bewijzen van eigendom en de veilconditien /uilen van af acht dagen voor den verkou|tdag ter inzage 
liggen ten Kantore van den Notaris J. C. t i . P O I . L O N E S , Keizersgracht N°. 5 2 0 , en Kopie der Veilcon
ditien bij den Notaris Q, VKIIRIJN S T U A R T , Keizersgracht, N u . 5 0 8 , te Amsterdam. 

B 
S p o c l a l i t c i t 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
ï e e k e n a a r s , enz. 

GeëmailJeerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Ki_"ii,i.'ii> van Zuilen- en T a l F l l n « i l i . » p . - i > i i 

in R I JNPRUISSEN, 
H a n d e l a a r , in Duitschen en Belgischen S t e e n , 

S t r a a t k e i j e n , P o r t l a n d - C e m e n t , 
KALK, B H Ü I S S T K E S , VUUKVASTr. STEENES, ENZ-

Nieuwehaven N.zijde 55 , H o f * e r r l i k i i i . 

1 PARKETVLOEREN, 
= VILLEROY Si BOCH. METTLACH 
- BOCH Frèrcs. MAUBEUGE 
y «IINTON. HOLLINS * C"., STOKE 
^ bij tie Vertegeuweordifjcra uu l>«'|iüt,i..uders: 
V D E L I N T A C " . . Haringvliet 7, liotterdam. 

A l i i . - i i H ' . ' i i Depot 
OER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SAiuUIX TE FEIIiNIES J M N I I U L 
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 Prijscouiant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam , alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoop* 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sanegiiemiiiesj. 

Moy.iiik 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 O 
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 om. 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v a n .Maw . t ("'. 
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 

C i . «T. O O R , 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Scheejntiukeritharri, .V". tl'2 en Jufferstrant .Y". :'»(». 

R O T T E R D A M . 

II. IIOLMIOIlli . le Arnliem. 
I M M . Z i l v e r e n f t l e d n l l l e v o n r W n t r r -

p i i H - l i m t r u i n e n t e i i . 
I•»?!». I I o o g s . t r o i i d r r M r h e l d l n a ; v o o r H a -

t e r p n w - e n H o e k i n c ' e t - l i i M t 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 •oorten 

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

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudaehe Singel 08. Oeneraal-Agent roor 
Nederland en Ridië van de zou gunstig bekende 

P O R T L A N D-CEM E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsien van den Uitslag der lleproevingen, genomen 
door de .Maatschappij van Houwkunst te Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Hciiiift) x°. s. 

IJ IMJ l l l l I J J l l k J l 

V i i i i H i ' l . Asphalt vau: 

V A L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

(iecoiii|iriuiecrdf Asphalt wegen en dito Oorschvloeren. 
Werken in Asplialt-Mastiek voor Trottoirs. Skaling-ltinks, Moiitvloeren, Kelders, 
kuil- en kegelbanen, Winkel- en Magazynvlotwn, Gangen, Veranda's, lirug- en 

llakbedekkingen, Beton-Fimdeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vocht werend, Ondoordringbaar, fieraaswen'iid. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor Inlichtingen ontrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen om. gelieve men ziel, te a i l m w r e n 

aan het Kantoor cler fabriek, Bdtwtg 3 , Amntcrdtim, of hij den Heer II. O. K N O O P S C.OzN. , Beek. 
straat F . B S , te Arnhem. lle Directeur, W. PATON WALSH. 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
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 U E N G R O E V E N . 

voor licht en zwaar loopend werk , alsook VOOT het 
smeeren van Stuomcvlinders bijzonder aan te be-
velen. — In vaten van verschillende grootte 
<d' iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

E Ï E Ö i > 1>E S > I E T 
G E N T (België). 

Eenige Fabriek van het Vasteland , waar alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaardigd wonlen. 

MONSTERS en MONSTERKAAUTKN zijn op 
franco aunvraye le bekomen. 

GIPS en C E M E N T E N in soorten. 
lie toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, l F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

S C H O O L B A N K E N , 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen v o o r h a n d e n . prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. I l l I S 

ENGELSCHE PARKETVLOEREN 
FABRIKAAT 

C R M \ , l l l \ I I . L A i ; . , I:\I.HA\II. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H. TRIP. ROTTERDAM. 
H. & J. SUYVER, 

F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Mlandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 

Uitgave van IIKN'lll J. S T E M B E R G te ; llaye. 

Onmisbaar voor Bouwkundigen. 
Hij ieilereu lloeklianilelaar te ontbieden: 

De Wet op het Lager Onderwijs, 
HOOR 

Mr. P. P. HUBRECHT, 
SeereUrit-Qeseraat van Binnmlandicke Zake». 

Dl. I ƒ 2,60. 
In dit deel komt o. a. voor: 

Hel rapport der Commissie, benoemd bij Z . M . 
besluit van 1 February 1879 n". 15 , tot voorlich
ting der Regering hij het ontwerpen van vooracbrif-
ten voor den bouw en de inrigtiug van Schoollo-
calen, Onderwijzerswoningen, Schoolmeu
belen enz . , met al de daarbij behoorende 
teekeningen. Dc ann koop van dit rapport van 
Rijkswege faesorgd kosi ƒ 5.— . bij aankoop van dit 
deel vctkiijgt men het, even volledig, voor ƒ 2 . 6 0 . 

Gedrukt bij G . VV. van der Wiel Sc Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 40. Zaterdag 1 October 1881. 

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 vuur bet biiinenlaud / I J l p a r i maanden af 
wel bij vooruitbetaling zet yulden per jaar. Afzonderlijke aOBsBHM bij voor-
un In-ti'iliiu 15 cent. 

Alle stekken en advertent iën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën van 1 5 rtf t l l fle—, daarboven 20 ei-nt voor eiken regel 
plii&tMriiiinte in 10 cent voor een bewjjtuiuitiiner. Advertentiën voor bet bui
tenland 2"i cent per regel. . 

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 . 

Verslas; van de 44e Algemeene Vergadering;, 
gehouden te Arnhem, in een der lokalen 
van het NuNgebuiiw, o>|i Woensdag 
September 1HHI. 

De Voorzitter, de heer C. Muysken, opent te 1 1 ' t 

uur de vergadering, en heet de leden welkom, llij 
wijst erop, dat het juist een jaar geleden is, dat iu 
de Buitengewone Algemeene vergadering de Wetsher
ziening werd goedgekeurd, en een nieuw Bestuur 
gekozen, dat in Januari zijne werkzaamheden I ft 
aangevangen, l l i j betreurt het, dat slechts een deel 
van het Bestuur tegenwoordig' is: de heer Schaap 
is door ongesteldheid verhinderd, en de Penning
meester is niet gekomen. Gok de heer Gugel werd 
door ziekte belet aanwezig te zijn. Spreker zegt, 
dat sedert de Mei-vergadering het Bestuur zooveel 
mogelijk uitvoering heeft trachten te geven aan de 
nieuwe Wet. Het Bouwkundig Weckhlad is ver
schenen, en aangenaam is het mede te deelen, dat 
velen buiten de leden der Maat schappij ook het blad 
Ie/en en verklaard hebben, in 'S'2 lid te zullen 
worden. De l e Aflevering der Bouwkundige Rij-
dragen heeft mede het licht gezien, en door den 
Secretaris zijn eeuige afleveringen ter visie gelegd, 
die door spreker worden aanbevolen. Vóo*r Januari 
zullen 4 afleveringen verschijnen. Verder deelt spre
ker mede, dat het Bestuur den horizon der Maat
schappij volstrekt niet duister acht; hel ledental is 
niet verminden!. De mutatie der leden is als volgt: 

Toegetreden zijn '2"> gewone en 1 kunstlievend lid 
Sedert de nieuwe wet in werking kwam zijn bij

gekomen : 
(12 gewone leilen, 
25 buitengewone leilen, 
1(1 kunstlievende leilen. 

Het totaal der gewone leden bedraagt : 
8 M 

25 buitengewone leden , 

10 kunstlievende leden, maakt een bedrag van 

9 0 2 , 
dus zeker een verblijdend cijfer. 
Er bsefl sleehta een ztH.T klein getal bedankt 
Verder deelt de Voorzitter mede: dat volgens 

keuze van het bestuur de heeren Metzelaar, Vogel 
en Ongel gekozen zijn tot hel samenstellen van eeu 
programma voor een buitengewone prijsvraag bij ge
legenheid van het iOjarig bt staan der Maatschappij ; 
welk programma binnenkort zul gepubliceerd worden. 

De lijst der eereleden, die door afsterven vermin
derd is, zal moeten aangevuld worden dooi- voordracht 
van anderen. 

l iet Bestuur heeft zijn invloed doen gelden hij de 
Regeering, in zake het Huis van Maarten van Ros-
sem te /alt-Boininel, en kan met dankbaarheid het 
besluit van Zijne Excellentie den Minister meileditdeii, 
dat het huis zal wonlen aangekocht en dus voor 
slooping bewaard. 

Door het Gemeentebestuur van Amsterdam is ad
vies gevraagd over hel behouwen der .'1 eilanden bij 
het Centraal-station, en het Bestuur heeftdnnrvoor 
een plan overgelegd, dat. in het Weekblad zal gepu-
bUceerd worden. 

Verder heelt het llestnur een programma opge-
maakt voor het honden vau een eventuëele tentoon
stelling bij het 'lOjaiig bestaan dei Maatschappij, 
maar is volgens den Voorzitter op vele bezwaren gestuit. 
Het mi>et zijn een goede, of geen tentoonstelling, 
l i e t bezwaar is de korte duur van voorbereiding. 
Verder beeft het Bestuur gemeend een begrooting 
van kosten te moeten maken , maar stuit daarbij ook op 
bezwaren. Een goede tentoonstelling i* geen bron van 
inkomsten maar kust geld, en uil welke linten moe
ten die kosten wonlen gedekt.' Het Bestuur vertrouwt 
echter op het toestaan van subsidien. Misschien dat 
het Rijk en de gemeente Amsterdam daartoe zullen 
overgaan, maar dan is nog de vraag Of ontvang
sten en uitgaven zullen eqtti va leeren. Daarom heeft 
het Bestuur een bcgrootïng daarvan Opgemaakt, en 
daar de Maatschappij verantwoordelijk zou gesteld 
worden, is het Bestuur hierin met groote omzichtig
heid te werk gegaan. De Voorzitter wenseht hierop 
de vergadering le Arnhem daaromtrent de uiiHuiing 
der leden te vernemen. 

Spreker eindigt met den wenscb , dat ook deze ver
gadering weer zal bijdragen tot vermeenlering van 
de goede vooruitzichten, om zoodoende den horizon 
der Maatschappij even zonnig te doen blijven als dc 
hemel op dit oogenblik, eu hiermede verklaart spre
ker de 44e Algemeene Vergadering voor geopend. 

De Voorzitter van de Afdeeling Arnhem heet, ook 
uit n a a m van de leden dier A f d a l i n g , allen wel
kom , en verheugt zich voor de tweede maal de Alge
meene Vergadering hier te Arnhem te mogen zien. 
Hij betreurt het echter, dat sedert de invoering der 
nieuwe wet, de kas der Afdeeling niet toelaat om 
daarvoor groote uitgaven te doen, en dat de toe
stand der Afdeeling niel gunstig kan genoemd wor
den. Zonder toelage van de Maatschappij gelooft spre

ker, dat de toestand der Afdeeling Arnhem , en wellicht 
ook van meerdeie , steeds wankelbaarder zal wurden 
en misschien zich niet langer zal kunnen staandi 
honden. Verder hoopt spreker, dat de lieruudslagin 
gen leiden zullen tot vermeerdering van den bin
der Maatschappij. 

Na deze mededeel ingen stelt da Voorzitter aan de 
orde: bet bespreken van plannen tot viering van 
het iüjarig bestaan der Maatschappij, en meent 
dat dit niet nader hehteft toegelicht te worden. De 
heer Leliman heeft als eerelid in de Mei-vergadering 
de vraag gedeld, of dat -iüjarig bestaan niet op 
een of andere wijze zou kunnen gevierd worden door 
oen tentoonstelling van bouwkundige werken. Naar 
aanleiding daarvan heeft het Bestuur aan die op
dracht v.dilaan , en geeft hier een volledig programma. 

Nadat de programma's aau de leden uitgereikt 
zijn , wenscbt de Voorzitter het debat daarover te 
openen, en lees) bet programma, dat als vidgt luidt: 

4TDBKUMO I. 
A . Tentoonstelling. 
Tentoonstelling van nationale ontwerpen en van 

uitgevoerde werkstukken met daaraan verbonden 
wedstrijd. 

Deze afdeeling wordt verdeeld in de navolgende 
acht rubrieken: 

1. Teekeningen van uitgevoerde ontwcr|ien van 
gebouwen. 

2. Teekeningen van onuitgevoerde ontwerpen ran 
gebouwen. 

"... Modellen van onderdeelen van gebouwen , zoo
wel wat de Constructie als wat de decoratie betreft. 
Modellen van oude bouwwerken en onderdeden daar
van, in leenbruik te vragen uan Gei neen besturen, 
den Waterstaat, de Polytechnische School, enz. 

4 . Ontwerpen voor btanen-deccratièn. 
5. Oiitwerjs'ii voor meubels, huisraad, enz. 
(!. Bekroonde antwoorden op prijsvragen gedu

rende de laatste vijf jaren uitgeschreven. 
7. Bouwornenwnten , bewerkte materialen op de 

bouwkunde betrekking hebbende. 
Aan deze rubriek is een wedstrijd verbonden. 
8. Uitgevoerde biimou-betiuimering. meubels, en/. 
Voor den wedstrijd, verbonden aan rubiek 7 , 

worden de navolgende werkstukken gevraagd, uit
gevoerd in de daarbij opgegeven materialen, 

I. Natuurlijke steen. Een sluitsteen voor een 
kruisgewelf. 

II. Geprofileerde baksteen. Een deur- of ven
ster-omlijsting. 

! " • | Hout. ü™ ! » t i r w r i y-
IV. ) Een lambrizeering. 

V. Gesmeed ijzer. Een gedeelte van een hekwerk. 
VI. Gegoten ijzer. Een rooster, in een vloer 

te leggen. 
VII. Gedreven lood. Een nokkam. 

Via l . Gedreven zink. Een georneenle afvoerbuis 
niet dito outvungbak en beugels. 

IX Terra-cotta. Een balkonvaas, 
X . Stukadoorwerk. Een roset voor een caisson. 

X I . Schilderwerk, hen •Opra-porta. 
XII, Glasschildcrwerk. Een bovenlicht in een 

vestibule-deur. 
XIII. Gebakken uiozaiek-tegds. Een vloer voor 

een kleine vestibule, 
X I V . Geschilderde tegels. Een inuurbekleedhig 

roor een kleine vestibule. 
X V . Ko|ier. Een toetrekker vooreen groote, rijk 

bewerkte buitendeur. 
Den inzenders wordt verzocht de prijzen op te 

geven, waarvoor zij werkstukken als die, welke zij 
ingezonden hebben, kunnen leveren. 

Deze prijzen zullen uiet van invloed zijn bij de 
bsoordeeling der inzendingen. 

B. Bekroningen. 
Voor elk der rubrieken 1, 2 , 3 , 4 , ïi en 8 wor

den uitgeloofd een gouden medaille als eerste — , 
eeu zilveren medaille als tweede — , en een bronzen 
medaille als derde prijs. 

Voor elk der onderafdeelingen (15 in getal) van 
rubriek 7 , worden uitgeloot!!: als eerste prijs een 
gouden medaille benevens f 1ÜU in geld, als tweede 
prijs een zilveren medaille, en als derde prijs een 
bronzen medaille. 

Voor de onder rubriek G vermelde antwoorden op 
prijsvragen worden geen bekroningen uitgeloofd. 

C. Jury van Toelating. 
De inzenders zijn gehouden opgave te doen van 

hun voornemen tol inzending, twee maanden vóór 
de opening der tentoonstelling. 

Zij kiezen u i l de leden der Maatschappij eene 
Jury, bestaande uit vijf leden. 

Deze zal moeten beooideeleu, welke ingekomen 
projecten of werkstukken waardig zijn om tot de 
tentoonstelling te worden toegelaten. 

D. Jury van Reoordecling. 
Door het Bestuur der Maatschappij zal eene Jury 

van Beoordeding benoemd worden voor het toekennen 
der bekroningen. 

Deze Jury zal bestaan uit vijf Nederlanders, ar
chitecten iu Nederland woonachtig, leden der Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst. 

E . Commissie van Tentoonstelling. 
De Commissie der Tentoonstelling zal beslaan uit 

het, Hestuur der Maatschappij tot bevordering der 
llotjvvkunst, benevens eenige talen der Maatschappij. 

A M I K K I . I N O II. 

A . Tentoonstelling 
Tentoonstelling van de ingekomen antwoorden op 

een buitengewone prijsvraag, uitgeschreven naar aan
leiding van het veertigjarig bestaan van de Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst. 

B. Onderwerp van de Prijsvraag. 
Alle architecten worden uitgenoodigd tot het inle

veren van plans voor; Een vereenigings-gebouw voor 
beuefenaai-s der houwkunst en aanverwante vakken. 

Dit onderwerp wordt nader bij uitvoerig pra
am mma omschreven. 

0. Bekroningen 
Aau het in de eerste plaats als het best erkende 

ontwerp wordt toegekend: de gouden medaille dei-
Maatschappij, benevens f 500 in geld; aan het in 
de tweede plaats als het bost erkende ontwerp, de 
zilveren medaille der Maatschappij, benevens ƒ 300 
in geld; aan het in de derde plaats als het best 
erkende ontwerp, de bronzen medaille der Maat
schappij, benevens ƒ 2 0 0 in geld. 

D. Jury . 
Voor de beoordeel ing der ingezonden ontwerpen 

wordt een Jury benoemd, afgescheiden van die voor 
afdeeling I. 

CONCEf'T-HEGROOmr, DIB. DITOSVB1I. 
1. Huur roor lokaliteit ƒ nihil. 
2. Installatiekosten. Iliemnderzijn be

grepen de getimmerten, versiering, enz. » 0000 
3. Tra ns|« ut kosten , zijnde kosten voor 

vracht van de inzendingen, ontpakken, 
inpakken, opbergen der verpakking, enz. e 31100 

\ . Bewaking en controle • 1500 
5. Assuranliekosten • 1500 
0. a. Drukkosten, hiei-onder begrepen 

de uitgaaf van den catalogus, ad ver-
ti'Utii'ti. CÜTUlsirea, B U S . b. Bureaukosten, 
c !tec eptiekosten, bij de opening van 
de tentoonstelling en voor de juryleden . i 5000 

7. Jurykosten , reis- en verblijfkosten 
voor de juryleden u 1000 

8. Bekroningen. 
a. voor Afdeeling I , 

21 Gouden Medailles. . 
21 Zilveren • . , , j / 2310 
21 Bron/en • . . . ; 
15 prijzen in geld, a ƒ 1 0 0 > 1500 

b. voor Attesting II , 
1 Gouden, 1 Zilveren en 
1 Bronzen medaille . . . • I t O 
3 prijzen iu geld. . . . » 1000 

A 4020 
9. Onvoorziene uitgaven » 2000 

Totaal . . / 24!»20 
De heer I.diiuan brengt hulde aan den steller 

van het programma, maar gelooft dat een dergelijke 
tentoonstelling wel f 30,000 zal kosten, lli j vindt 
dal dit programma wel te voren aau de leden had 
kunnen gezonden worden, maar dat dit, om het plat 
te zeggen, erg koud op de huid valt. Hij vindt ook 
onder andere, i^it op particulier terrein goede prijs
vragen zijn uitgeschreven eu zeer goede bekroonde 
ontwerpen zijn, die ook onder A 6 konden gerang
schikt worden. Er zijn, volgens spreker, ook een 
kapitale hoeveelheid medailles. Voor Afdeeling I is 
uitgetrokken f 3700 eu voor Afdeeling II slechts 
f 1 1 0 0 , wat erg zuinig behandeld is. A l acht hij 
de Afdeeling I als theorie hoog, dan vraagt spreker 
toch meer harmonie tusschen theorie en practijk. De 
andere punten acht spreker niet tot deze vergadering 
te behooren , maar vindt dat het geld hiervoor de 
deur dichtdoet. Spreker mist de gegevens, hierom
trent alles aau te tonnen, maar gelooft dat het ou-
kostencijler tot de helft kan gereduceerd worden, l l i j 
herinnert zich hoe bij het IOjarig bestaan der Maat
schappij , deze in vereeniging met de Maatschappij 
voor Volksvlijt een tentoonstelling heeft gehouden, 
die niets bedt gekost, wat in de verslagen te vin
den is ; hij vreest dat onder dergelijke uitgaven an
dera belangrijke zaken zullen lijden. Bij ten toon
stellingen op audi;- gebied komt ook vee) op den 
rug der exposanten. Wat de huur lietreft gelooft 
hij , dat de boveugalenjen van het Paleis voor een 
kleine huur te krijgen zijn. De receptiekosten » 
f 5000 is bl een drukfout óf er is den leden een 
luisterrijk feest bereid. Meestal geeft men bij de 
opming aan de leden een glas wijn, daarna wordt 

«n speech gehouden en daarmede is het uit. De 
installatie-kosten vindt spreker ook kras: f6000 is 
een zeer gitwte som daarvoor. Ziedaar enkele o|i-
merkingen, die spreker meende, in 't midden te 
moeten brengen. 

De Voorzitter dankt den heer Eel'nnan voor de 
gegeven wenken. 

De heer Leliman maakt nog deopinerking, dat in 
len oproepingsbrief per abuis Woensdag 29 September 
stond , wat 28 September moest zijn, 00 is vau oor-

T 
deel, dat de Vergudo/ïng geen Algemeene Vergade
ring is , daar deze niet in een andere stad kan geschie
den ; hij wenscbt dat eei-st vastgesteld zal worden dat 
hel een Algemeene Vergadering is, om besluiten te 
kunnen 'lemen. 

De Voorzitter antwoordt, dat er geen ijiiaestie kan 
bestaan over het al of niet zijn van een Algemeene 
Vergadering, daar alle bijeenkomsten van de Maat
schappij algemeene vergaderingen zijn. 

De heer Leliman meent hierin een afwijking te 
zien van de wet, waarin slaat dat er een verga
dering zal zijn in Mei en eeu in September, 
maar dat die niet als Algemeen.' Vergadering ge
noemd zijn. Hij heeft er vrede mede, maar vindt 
dat men deze eerst tot Algemeene Vergadering moet 
ilecreleeron, alvorens besluiten le nemen. Hij meent , 
dat dit niet in dc wet is gestipuleerd en vindt dit 
noodig, daar hier besluiten van ingrüpenden aard ziju 
te nemen. 

De Voorzitter antwoordt, dat door dit programma 
het Bestuur slechts voldoet aan de opdracht in de 
Mei-vergadering ontvangen. 

De heer Leliman vindt dit ook zeer billijk, maar 
wenacht, dat er eerst een Algemeene Vergadering van 
gemaakt zal worden. 

De heer Van Dijk geeft den vorigen spreker vol
komen gelijk, maar meent dat men later een bui
tengewone Algemeene Vergadering kan beleggen om 
de hier genomen besluiten goed te keuren. 

De Voorzitter is het hiermede eens. Hij zegt, dat 
het de bedoeling is om de besluiten te nemen en 
die later goed te keuren iu een Buitengewone Ver
gadering. 

De heer Leliman is van oordeel, dat wanneer in 
Augustus eu September '82 de tentoonstelling moet 
gehouden worden, hel dan onmogelijk is, als in Mei 
de besluiten genomen worden, iets goeds totstand 
te brengen. 

De heer Van Etteger zegt, dat het niet de tijd is om 
te wachten: hij acht de Vergadering bevoegd om be
sluiten te nemen, eu vindt dat het Bestuur daarin 
gebed in zijn recht is. Moet er iets gedaan wor
den, dan is de tijd daar om te besluiten. 

Nadat de heer Metzelaar art. 4 0 , Hoofdstuk VIII, 
heeft voorgelezen, is ziju oordeel, dat de tentoonstel
ling op deze vergadering wel degelijk moet besproken 
worden, en dat het kwalijk genomen zou kunnen 
worden wanneer dit niet geschiedde. 

De Voorzitter meent, dat het oogenblik gekomen 
is om besluiten te nemen, daar er gezegd is dat de 
vergadering eene Algemeene is. Hij weiischt hier
over het deliat te sluiten en tc constateeren, dat het 
een Algemeene Vergadering is, om daarna het pro
gramma te behandelen. 

De heer Metzelaar is ook van oordeel, dat wachten 
tot de Mei-vergadering onmogelijk is. 

De heer Van Dijk had gewenscht, dat het pro
gramma vooruit aan de leden was gezonden. 

De heer Van Malsen is van oordeel, dat het niet 
goed zoude zijn om deze vergadering tot een Alge
meene te decreteoren, maar dat bij deze als zoo
danig beschouwt. Deden we dat niet, zegt spreker, 
dan konden we die ook niet dccretceren , daar de 
overige leden dat niet weten. 

De heer Leliiuau zegt, dal de soiivereiuileit bij de 
Vergadering behoort, en dat die juist dat besluit zou 
kunnen nemen, en daar het uiet iu de Wet staat 
acht hij dit noodig. Spreker beweeit, dat er slechts 
één Algemeene Vergadering bestaat, maar dat er geen 
artikel in de Wet is, dat lielet om op eene gewone 
vergadering liosluiten te nemen. 

De Voorzitter verklaart, dat het Bestuur alle ver
antwoordelijkheid hieromtrent op zich neemt, wat 
door algemeen handgeklap liegniet wordt, l l i j wenscht 
nu deu heer Leliman in te lichten over punt 0 van 
Attesting 1. Het Bestuur acht het noodig eenigszius 
da teekeningen te beperken met het oog op de ruimte. 
Dc Voorzitter was met deu Secretaris na uitnoodiging 
naar Antwerjien gegaan om een bezoek te brengen 
aan de daar gehouden tentoonstelling. E r waren 
slechts 12 ontwerpen geëxposeerd in een groote zaal 
en alle wanden waren bezet. Wanneer dit niet be-
perkt weid , zou er in Amsterdam geen ruimte groot 
genoeg zijn om alles op te hangen. 

Ook over de begrooting van post I, huur , n i h i l , 
omdat bel Bestuur op 't oog had, dat wellicht het 
Rijk een van de binnenplaatsen van het Rijksmuseum 
kosteloos zou at staan. Aan het Paleis was \olgens -.pie
ker geen denken, daar dit veel te duur zou zijn. 
Over punt (i wenschte spreker in te brengen, dat 
/ 5001) niet te hoog is, daar de drukkosten veel 
zullen beloopen. 

Den heer .1. M. Pantbaleon Baron van Eek vraagt 
waarom de boek- en plaatwerken niet achterwege 
zijn gelaten. Wanneer de uitgevers uit Berlijn komen 
neemt dit ook een groote plaats in. 

De Voorzitter merkt op, dat men dit dan nationaal 
kan toelaten. 

De vorige spreker laat dat aan 't Bestuur over. 
De Voorzitter wenscht dit bij Afdeeling 1 te voe

gen of er een afzonderlijke rubriek van te maken . 
tentoonstelling van bouwkundige werken. 

http://IIoogs.tr
file://I:/I.HA/II
file:///olgens


D K O P M E R K E R — Zaterdag I October 1881. D E O P M E R K E R — Zaterdag 1 October 1881. 

He heer Leliuinii vraagt of het wenschelijk is. 
dat dit afzonderlijk geschiedt. Hij is vnn oordeel 
dat na 40 jaar werkens de Maatschappij ook bare 
werken en leekeiiingen moot exposeeren. 

De heer Vogel merkt op , dat dit conditie is en 
onder 1 en II bedoeld. 

De heer Leliman wenscht het aan het Bottuur 
over te laten onder welk hoofd dit ie rang*1 hikken . 
er kan bijgevoegd worden: bekroonde prijsvragen en 
uitgaven van de Ylnatschappij. 

Hierop krijgt de heer van Dijk bet woord en /egt 
Ik heb een tentoonstelling georganiseerd en kan 

dus over dc kosten oordeelen: maai' vele posten op 
de begrooting /ijn te boog, b v. aasuinnuehostcn. 
Voor onze tentoonstelling, geassureerd voor / 100,000, 
hebben wij f 7'i assurantie betaald : neemt men un 
voor deze e\[iositio / 500,000, dan bedraagt hel nog 
maar / 355. 

Eveneens is de bewaking en controle te hoog Wij 
hadden li-tien voor f\ per dag , dat is fl per week, 
en daarvoor i man. Stel dat men er hier 10 of 
20 neemt , dat bedraagt voor 2 maanden /' 7S0. 

De druk van deu catalogus beheert niets te kos
ten ; dat kan men vinden uit advertentiën Op den 
catalogus en dooi de oplaag billijk te verknopen. 

De bureaukosten bedragen ook bijna niets. De 
receptie-kosten behoeven ook niet zooveel le kosten: 
men biede de lurv een collation aan. met de heeren 
van de pers; den volgenden dag hij de ojieiiiiig geve 
men een glas port, en dat alles kan bedragen /*225. 
Nu slaat er / 5000 ; stelt men nu voor onkosten 
4 maal zooveel, dau is dit nog maar / 1 0 0 0 . De 
installatie-kosten mogen misschien meer kosten dan 
bij een tentoonstelling van boeken, maar zijn toch 
te hoog. lle transjiortkosieii behoeven niets te 
kosten, alle inzenders betalen die kosten , en verzen
ding heen en weer komt voor hunne rekening en 
risico; alleen zorgt men voor dc bewaking. Ook de 
assurantie komt voor rekening van de inlanders, e n 
kan dus geredueeeid wonlen. Dij den boekhandel 
werden 1 «00 entrees gemaakt a f 0.50, was dus f S00 
en de locaalhuur bedroeg ( 300 voor 2 maanden. 

De heer Cuypers wenscht in aanmerking te nemen 
dat de bewaking niet over 2 maanden loopt, maar 
eenigen lijd voor en na. dus 3 maanden. dat is 00 
dagen. Als men 12 man neemt, en die heeft men 
zeker noodig, tegen /"1.50 |ier dag, dan komt men 
tot een ander cijfer. Spreker zegt: een sjouwerman 
verdien! tegenwoordig '0.17 per uur in Amsterdam 
en mag dan iemand, belast meteen dergelijke bewa
k ing , geen f 1.50 per dag verdienen.' Dal maakt 
dus al ƒ 1 8 0 0 . Zoo waren volgens spreker de andere 
posten ook. De beet Van Dijk ziet het rooskleurig 
i u . maar luj wenscht hem uiet te volgen 

De heer Van Dijk acht het mogelijk dat de heer 
Cuypers gelijk heeft, maar zegt dat men er hij de 
Boekhandel-tentoonstelling wel 20 kon krijgen voor 
f\; ook wat lietreft de andere punten noemt hij alle 
feiten. 

De heer Stoeller brengt in herinnering, dal ook 
hier te Arnhem en te Leeuwarden de assurantie dooi
de inzenders is lietaald. 

De heer Van Dijk geeft in overweging een |>ost te 
maken voor staan loon , maar acht het niet billijk: 
men moet de inzenders hcl|ieii. 

De Voorzitter neemt hierop het woord an gelooft, 
dat het een gevaarlijke weg is om de zaak tc toet
sen aan de kosten van vorige tentoonstellingen, daar 
die niet onderling te vergelijken zijn. Hier is het 
een geheel andere toestand, vooral wat den aard 
der voorwerpen betreft. 

Een uitgever Leeft van een boek 1000 ot meer 
exemplaren . maar een architect meestal geen ko
pieën van zijn projecten. Op de tentoonstelling 
van boekwerken waren de te beschadigen lioeken 
allen onder glas , maar dat gaat niet hij teckeuin:;»n, 
eu de inzendingen vertegen woonligen allen een hooge 
waarde: dus kan meu dat niet als maatstaf nemen. 
Hij wenscht echter ook voorbeelden te geven en 
verwijst naai den heer Leliman omtivul de tentoon
stelling van gouden en zilveren voorwerpen in Art i ; 
wat hebben de groote wereld-tentoonstellingen op
geleverd? De eenige die bekende vruchten M i -
ben gedragen zijn die te Dusseldorp en d'c van den 
boekhandel. Meestal zijn er subsidieu noodig eu meu 
moet de finuncicele zijde niet Ie licht schatten. 

Dc heer De Kruylf wenscht ook eet! verklaring 
te geven omtrent jiirykosten. Bij de bnitenlnudsche 
juryleden kan men uiet volstaan met i v n collation ol' 
een glas port. 

D e heer Van Dijk zegt, geeu aanmerking op dien 
jjost te hebben gemaakt, maar op de recepliekosuui. 

De heer Leliman zegt: Ik beveel dit verder het 
Bestuur aan en hoop, dat de leden het ook door 
applatidissemeiit /uilen goedkeuren, want we moeten 
vooruit. In Art i wenl voor assurantie ƒ 2000 lie-
naald, we moeten echter deze (Misten aan de pruden
tie van het Bestuur overlaten 

De heer Van Etteger vindt de wijze waarop de vorige 
spreker dit doet, erg handig, maar maakt er bezwaar 
tegen; zou vindt hij het een groote risico voor de 
Maatschappij. 

De Voorzitter antwoordt, dat het nog niet is aan
genomen. Indien we eerst de punten behandelen eu 
aannemen, moeien wij later spreken over de wijze 
hoe aan de dubbeltjes te komen l l i j stelt dus uu 
aan de orde de concept-liegrooting. 

De beer De Kruvil maakt amende honorable over 
zijn zooeven gesproken woorden; maar wilde her
inneren, dat er veel drukwerk moet z i jn ; reclames 
enz. maken den pist van ƒ 5000 niet te hoog. Mocht 
dit echter te hoog zi jn, dan is dit vooideelig voor de 
exploitatiekosten: maar komen er later buitengewone 
uitgaven , dan is het nog slechter. 

De heer l 'ol vraagt of er geen begrooting van 
inkomsten is. 

De Voorzitter heelt hiervoor geeu som durven 
zetten; blijkt het later dat die er zi jn, des te 
beter. Men moet tevreden zijn met dc gemeente- en 
rijkssubsidie als die verkregen wordt, maar moei 
niet uit het oog vei liezen , dat het een tentoon-tel Iing 
van zoo specialen aard i s , dat hel groote publiek er 
niet komt, tenzij men als lokvogel een gamelang of 
iets dergelijks organiseert, maar daarvoor is de 

I expositie van eeu te ernstig knniktcr. In Antwerpen 
was de expositie vrij, cn wil men succes hebben , dan 

• moet men de entree op een minimum brengen. 
I De heer Leliman is het hierover eens tnet het Be-
| stuur, en herinnert aan de tentoonstelling in de lokalen 
I der Koninklijke Academie bij het 25jarig bestaan der 
I Maatschappij Dal was de eerste tentoonstelling in Ne

derland. Neemt het Bestuur de verantwoordelykheid 
! op zich , dan gaal hij mede, maar worden de kosten 
' niet gedekt en er komt ƒ 2000 te kort, dan moe-

Urn de leden betalen. 

De Voorzitter merkt op , dal het in de bedoehng 
; ligt van het Bestuur, niet te beginnen alvorens het 

geld er is. Hoe het er komen za l , daarover heeft, het 
Hestuur nog niet gedacht, de Maatschappij kan 't niel 

I en het Bestuur ook niet. 
De heer Van Etteger heeft dit antwoord voorzien, 

maar vindt het plan dan te groot: het kan op kleiner.' 
schaal. Hij herinnert aan hel 25jarig bestaan vau het 
Instituut van Ingenieurs, dat met. luister is gevierd 
maar minder heeft gekost. 

De Voorzitter zegt, dat wil men een tentoonstel-
. Iing van meer omvang dan de jaarlijkscbe bij de 

vergaderingen, uien dan toch m i l s een belangrijke 
| expositie zal hebben, getuige de hier aanwezige teu-
: toonstelling M U I de Afdeeling Arnhem, die geheel uit 

Arnhemsche krachten is georganiseerd ; maar wenscht 
1 tiH'.h op te merken, dat als de Maatschappij voor het 
I publiek komt . zij geen fiasco moet maken. 

De I r Metzelaar gelooft, dat hel donklieeld door 
den heer Leliman op de laatste Mei-vergadei ing voor
gesteld, goed gemeend is , en kon men dit programma 
volgen, dan zou het een tentoonstelling worden de 
Maatschappij wanidig; maar of er veel of weinig 
gepraat wordt, spreker gelooft dat men de zaak zoo
als deze is voorgesteld moet opgeven; hij stelt ech
ter voor bij het IOjarig bestaan de ex|H»sitie uit te 
breiden. Eenigszius bevreemdend is het, dat, nu 
men het .VI jarig hcshiau in het verschiet beeft, men 
vast begint bet -iOjarig bestaan te vieren: hij ge
looft dat iemand die de gouden bruiloft in het ver
schiet heeft, niet zegt: lant ik de 40jarige bruiloft 
maar vasi herdenken, en geeft daarom in bedenking 
o! hel ook zaak was, nu er nog 10 jaren voordat 
gouden feest open liggen, jaarlijks b. v. eeu |wst 
van ƒ lOOO daarvoor uit te trekken. 

De heer Leliman is voor een waarliorgloiids. 
De Voorzitter deelt mede, dat hoewel het Bestuur 

aan heeren leden een circulaire heeft gericht tol on
dersteuning van het waarborgfonds, alleen de heer 
Leliman vonr ƒ 1 0 0 heeft geteekend. 

De heer Leliman trekt daaruit de gevolgtrekking, dat 
de algemeene Imlangslelling niel groot is te noemen, 
en stelt eene huishoudelijke tentoonstelling voor. 

De Voorzitter wil in de Mei-vergadering dit mede
deelen eu dan tei tafel te brengen hel honden van 
een hu inhoudelijke tentoonstelling met wal maar om
vang, alleen toegankelijk voor de leden. De heer 
Cuypers wil daarvoor kaar len doen drukken en ook 
leden hij introductie toelaten, waarop de heer Le
liman antwoordt, dat dit ook met het 25jarig feest 
was gedaan. 

De heer Vogel was van meening. dat iu de Mei-
vergadering, toen de begrooting is aangenomen, niet 
over de kosten is gesproken, cn dat de heer Leliman 
bien gezegd had, dat het. uit de kas der leden kou 
gaan, terwijl men nu er zich tegen kant. — De Voor
zitter meent dat van kosten vau een huishoudelijke 
tentoonstelling geeu sprake kan zijn; buit dit ƒ 1 0 0 
bedragen, wal heeft dit. te beduiden.' — De heer Cuy
pers wil een tentoonstelling niet in 't zelfde lokaal 
der vergadering; hij wil machtiging van de leden 
om dit te doen, cn indien de kosten dan te hoog 
zijn, een waarborgfonds uit de kas, waarop de heer 
Van Etteger verklaart het met spreker eens te zijn ; hij 
wil gaarne bijdragen, maar gelooft dat het on noodig 
zal z i jn , cn vraagt of het niet wenschelijk is om 
het Bestuur te machtigen een buitengewoon krediet 
te openen. De Voorzitter brengt dit voorstel ter 
tafel en met algemeene stemmen wordt eeu huilen-
gewoon krediet van ƒ 1 0 0 0 toegestaan, waarop de 

Voorzittei- punt II voor afgehandeld beschouwt. 
Hierna geeft de Voorzitter een halfuur pauze 

om den leden de gelegenheid te openen de tentoon-
stelling vau dc Afdeeling Arnhem Ie bezichtigen, 
die werkelijk als zeer goed geslaagd mag worden 
beschouwd, sooals tal van projecten bewyaen. Met 
het oog op het klein aantal leden die de Atde-ding 
telt. waren langs twee wandvlakkeu der zaal een 
gumt aantal plans tentoongesteld, die wij hoofdzakelijk 
le danken hebben aan belangrijke inzendingen van 
de Gemeente Arnhem, de heeren V. W. van Gendt 
Sc Vogel (project komedie Groningen), den heer Boer
booms i villa's bij Arnhem, woonhuizen en een inter-
rassan le verzameling opinetingcn van de Eusebius-
kerk te Arnhem), deu heer Van Etteger (gymnasium 
te Zullen), 'len heer Van Wadcnoyen (verschillende 
stations van de Staatsspoorwegen, en den hee rA. l t . 
Kreem (project eener kerk en van eene concertzaal), 
benevens inzendingen van materialen van de heeren 
Stoeller, Van der Bach, F. W . Braai te Delft en 
Sehcltema uit Amsterdam. De beer Stemlet' had een 
schoone collectie hoek- en plaatwerken geëxposeenl. 

Dij hel hervatten der werkzaam heden las de Voor
zitter eeu telegram van den Penningmeester, die be
richt gaf dom- ongesteldheid niet ter vergadering te 
kunnen verschijnen. 

Nu stelde de Voorzitter punt I I I in behandeling: 
het benoemen van eereleden. Door sterfte was liet 
aantal ingekrompen, eu de Voorzitter stelt voor, 
na opgemerkt te hebben dat eeroleden iu het bui
tenland van groot belang zijn voor de Maatschappij, 
daartoe te benoemen de heeren: IJ/endijke, archi
tect te Brussel, die oen werk uitgeeft ovei Vloam-
ache eu llollandsche architectuur, dat zeer verdien* 
stelijk is, tevens bekend dooi' zijn raadhuis te A n -
derlech, een juweeltje van Vlnomsche architectuur; 
Hasink, Oliei-baurath le Hannover en professor aau 
de Polytechnische school aldaar, die eeu grooten in
vloed heeft gehad op het herleven van de linksteen-
architcctimr eu beroemd is geworden doJI-zijn Chris-
tus-kirehe; Professor Eerstel, te Weenen aan de 
buuw-ueademie; Professor Stork, architect le Weenen 

aan de kimsiindustrieschool, een verdienstelijk jury
lid van de tentoonstelling van IS7Ü en zeer op de 
hoogte van llollandsche toestanden: en den directeur 
van het K unst-iodusti ie-miiseum le Saksen, ook lid 
der internationale jury iu 1876, - welke allen bij 
acclamatie worden aangenomen, terwijl bel Bestuur 
Op zich neemt, dit besluit mede te deelen en niet 
twijfelt ot' de Opdracht zal door allen aanvaard 
worden. 

Op de vraag of iemand het woonl verlangt wenscht 
het lid F . M . Panthaleoii Baron van Eek een klacht 
te uiten iu zake de verzending van bet weekblad. 
Allen hebben recht daarop en toch schijnt het, dat 
niet allen het krijgen. Spreker zegt, dat de uitge
vers steeds de fout op de pos)administratie werjjcn en 
noemt het knus zich zulk een bewijs vnn onfeilbaar
heid te geven. Indien meu de verslagen der posterijen 
nagaat, raakt op dc 10000 1 stuk verloren, en bij 

het weekblad 300 <i|s een. Hoe stellen de 
leden zich iu 't bezit van noinmers die zij niet ont
vangen, daar de uitgevers dit niet willen doen? Hij 
wenscht dal het Bestuur zich daarmede zal inlaten. 

De Secretaris, de heer (tiener, gelooft dal dit meer 
een bedreiging is van de uitgevers. Dikwijls ver
geet men bij verhuizingen dit op te geven en raakt 
zoo dc bestelling zoek; hij beeft daarover aan de 
directeuren geschreven, die een voorlieeld opgaven 
waarbij een exemplaar uit onwetendheid was ver
scheurd door huisgeiiootcn. Echter gels-urt het steeds 
dat. er een verloren raakt, en gelooft h i j , dat een 
der po-lambtenaren zich op die wijze met hel week-

i blad verrijkt. De heer Cuypers gelooft, dat de fout 
i o. te kleine brievenbussen schuilt. die dan door 

kwaadwilligen worden geledigd. De Voorzitter zegt , 
dat het hem genoegen doet dat men de klacht re
leveert , un het zal hem aangenaam zijn, wanneer 
men die aan het Bestuur richt, dan kun dit ziju 
beklag indienen, en indien het contract daarin niel 
voorziet, zal het Bestuur dat aanvullen. 

De heer Vogel is het eens met den heer Baron 
van Eek. Er staat, dat men zich in dat geval moet 
richten tot deu uitgever, eu stemt dus met het 
voorstel van den Voorzitter in. 

De heer Van Dijk gelooft, dat het beter is den 
uitgever te autoriseeren om de fouten te herstellen , 
want hij vreest dat de Secretaris daardoor veel te doen 
zal krijgen. 

Da heer Stoeller meent, dat nu er twijfel liestaat 
of het kwaad niet schuilt bij de postadministratie, 
het zaak was, dat hel Bestuur daaraan een schrij
ven richt. 

De Voorzitter neemt dit gaarne aan, maai merkt 
op, dat er geen liewijzeti bestaan. 

Daarna zegt. dc heer Van Etteger dat hij geen klacht 
heeft, maar of het niet mogelijk is, dat alleen het 
losse blad van het weekblad voor advertentiën ge
bruikt woidt en het vaste blad alleen voor tekst, 
daar de meeaten de advertentiën niet bewaren willen. 

De Voorzitter vraagt hieromtrent opheldering aan 
den Secretaris, die gelooft dat wanneer de adverten
tiën toenemen, het dan mogelijk is, waarop de heer 
Van Etteger op Eigen Haard wijs|,dnt steeds advurteu-
tiën alleen plaatst. — De Voorzitter gelooft dat dit 
bij een volgend contract kan overwogen worden. 

De heer Kol vraagt, waarom de pagina's niet 
genummerd zi jn, waarop hem geantwoord wordl dat 
het cijfer onderaan slaat. De Voorzitter weet nok niet 
juist de reden, waarop de Secretaris beweert, dat 
dit op de l e bladzijde niet bovenaan kan zijn. 

Dc heer Vau Etteger informeerde naar een vrang-
bus in hel weekblad, die echter liostaat. 

De beer Were heeft nog een beswaar over bet 
inbinden van het losse blad in het vaste, waarop 
de Secretaris beweert geen boekbinder te zijn. 

De beer Van Dijk oordeelt dit beswaar niet over
wegend , maar meende levens, dal de heer De Kruvtf 
gesproken had, dat de aclueele zaken meer de aan
dacht moesten trekken, en geeft zijn verwondering 
te kennen, dat van teutooi isle II ingen zooals die van 
decoratieve schilderkunst geen verslag in het week
blad verscheen; hij geeft dit iu overweging bij hel 
Bestuur. De Voorzitter is het eens, en vindt dat de 
zaak besproken moet wonlen, maar erkent dat het 
lastig is in dat seizoen iemand te vinden , die tijd 
heelt voor een vei-slag. 

De Voorzitter brengt nu onder de aandacht van 
dc luien de le aflevering der Bouwkundige Hg-
dragm. Voor Januari '82 verschijnen er nog drie. 

De opneming van oude gebouwen is verschenen met 
de Moidei|K>oit, en spreker geelt de geruststelling 
dat er nog veel in [xjrleleuille is en de bron nog 
niet is opgedroogd. 

De heer Vau Kit eger wenschte te vernemen of het 
Bestuur tegemoetkoming geeft voor opmetingen, llij 
vindt iu Zutfen nog belangrijke werken: waarna de 
Voorzitter mededeelt, dat die tegemoetkoming door 
het Bestuur bepaald wordt en afhangt van de meerdere 
of mindere belangrijkheid; het zal hem aangenaam 
zijn wat le ontvangen 

De heer Leliman heeft nog drie feiten te vermelden 
van belang. Het Bestuur heeft indertijd veel ge
sproken over het Steunen van het onderwijs in de 
bouwkunst, cn een commissie is benoemd die een 
rapport heefl uitgebracht, waaraan echter tot heden 
geen uitvoering is gegeven. Spreker wenschte, dat 
te Amstenlam een school voor architectuur opgericht 
zou worden, eu dat dan het Bestuur pogingen moest 
tioSn om daarin de bouwkunst op te nemen , daar spre
ker het onderwijs onvolledig acht als deze tuk niet is 
vertegenwoordigd. Aan de Polytechnische school 
ontbreekt de beeldhouw-, schilder- en graveerkunst, 
en ét'n inrichting is veel te weinig, endezeis, vol
gens spreker, geraakt uit hei epoque de transition. 
Door het stichten van een normaalschool eu eeu kunst-
industrieschool is de leemte door de Itegeering eenigs-
zins aangevuld, maar bij meent, dut bij de overige 
zusterkunsten de ure In lectuur voor moet gaan. Hij 
gelooft achter niet, dat het oogenblik daarvoor goed 
gekozen is, daar de Itegeering reeds zooveel gedaan 
heeft, dat bet tc kwader ure aangeklopt zou zi jn, 
maar hoopt dat het Bestuur elke gelegenheid zal aan
grijpen om dit te releveeren. 

De Voorzitter vraagt of de leden uog iets voor le 
stellen hebben cu geelt daarop de volgende mede-

deelingen. Ontvangen is een schrijven van de Af
deeling Botterdam, waarbij zich nok de Utrecht.«che 
A Heeling heefl aangesloten, over hel al of niet loe-

i staan van de subsidie aan de Afdeelingen. Spreker 
| meent voor te stellen , dat indien de linuneiëu dit 
| toelaten, de uitkeering a fl per lid voor iedere 
, Afdeeling zal geschieden, welk voorstel met algemeene 
| stemmen is aangenomen 
j De heer Stoeller deelt nog mede, dat prospec

tussen zijn ontvangen van den heer G. J . Thieme 
van zijn photo lithographic en pholozincogiaplne. om 
onder de leden te vei spreiden: dat de beer Berg
huis door ziekle is verhinderd tegenwoordig te zijn, 
maar toch gezorgd heeft dat de leden de ambachts
school kunnen bezoeken; dat de heeren Becker en 
Buddingh kennis hebben gegeven niet Instaat te zijn 
de leden officieel te ontvangen, rnssr de gelegenheid 
toch bestaat de inrichting te zien. 

De Voorzitter neemt hierop het woord; hij brengt 
zijnen dank aan de Afdeeling Arnhem en wenscht 
dat het de Afdeeling goed moge gaan. Hij gelooft, 
dat de Voorzitter der Afdeeling Arnhem de toekomst 
wat te donker inziet en trekt uit de tentoonstelling 
de gevolgtrekking, dat er moreele krachten bestaan, 
en waai die bestaan, zal ook linaucieele kracht niet 
ontbreken; waarna de vergadering gesloten wonlt. 

Na afloop le ongeveer 3 uur namen circa 23 
leden deal aau den rijtoer, die dnor schoon weder 
werd begunstigd. Na de schoonste punten te hebben 
bezichtigd, kwam men te ongeveer 6'/- uur te Ro-
zeudaal, waarna eerst ecu wandeling over de plaats 
werd gemaakt en te 6 uur het dim- e e n aanvang 
nam. Daar de tijd kort was, werd al spoedig de 
reeks der toosten geopend door den Voorzitter der 
Maatschappij, die op zeer eigenaardige wijze uit de 
aangebrachte j tassende dei-oratie en de begeleidende 
muziek de gevolgtrekking maakte, dat hij toch wer
kelijk meer en meer overtuigd weid, dat de Voorzit
ter der Afd.-cling den toestand wat al tc pessfanl»-
tiacfa had opgevat, daar dc ontvangst alweer de 
verwachtingen had overlrollen. 

Vele heildronken weiden op hel Bestuur der Haat-
schappij, dei Afdeeling Arnhem en den ouderlingen 
hand der leden uitgebracht e n de vriendschappelijke 
geest, die onder den rijtoer had geheeracht, bied' 
ook hier den geheelen avond. Nog lot laat bleven 
eenigen bijeen en keerden allen, zeer voldaan over den 
afloop der l i e Algemeene Vergadering der Maatschap
pij lot Bi-vordering der Bouwkunst, huiswaarts. 

DE E L E C T R I S C H E V E R L I C H T I N G V A N 
O N Z E W O N I N G E N . 

( Vervolg en nlot uun No. 38.) 

Men kan iu de tentoonstelling van den heer Edison 
een verzamelplan voor de electrische verlichting eener 
groote wijk van Nieuw-York zien, die a a n twee 
zijden begrensd is door Wall-street, de groote slag
ader van den handel. en door de Zuidkade, die op 
de haven het uitzicht heeft. Deze groote vierhoek 
heelt ongeveer een vierkanten kilometer oppervlakte; 
het is thans niet de bedoeling van den heer Edison, 
ziju bunpen met behulp van dén en hetzeltile werk
tuig le ontsteken over een grootere ruimte dan onge
veer drie vierden eener vierkante Engelse! 

Nagenoeg in het middelpunt van den vierhoek, die 
aan hel zuideiude van Wall-street paalt. zal men het 
voor de werktuigen bestemde middel-station moeten 
opstellen. Dit slation vereischt twaalf stoomwerktui
gen e n twaalf electrische drijfwerktuigen , langs de 
stoomtuigen geplaatst. Men zal alzoo in het geheel 
een beweegkracht van duizend paardeknicht heb-
hen, maai- meu moet uiet gelooveu, dat dc twaalf 
werktuigen tegelijk in beweging zijn. 

-luist omdat de behoeften der nijverheid van zulk 
een wijk zeer afwisselen, beeft met dc drijfkracht in 
twaalven verdeeld; het middel-slation moet beschouwd 
wonlen als eeu groote vergaderplaats van kracht, 
niet alleen bestemd om lucht to geven, maar ook 
w e i ktuiglijken arbeid, want geheel deze wijk vun 
Nieuw-Vork i - vol ascenseurs e n elevators of opvoer
den vau allerlei aard, en men zal gemakkelijk de 
middelen vinden om de uit het middel-stal iou voort
komende kracht in de plaats van de nu gebruikelijke 
krachten te stellen. 

Wij heblten reeds gezegd , hoe deze kracht in 
kanalen geleid wordt; er blijft ons uog over, iets te 
zeggen over de werktuigen zelven. 

Wat dc stoomtuigen betreft, zij hebben niets dat 
hen onderscheidt, behalve hun stoomketels, «lie van 
een in Europa nog onbekend model zijn. Men kan 
er esn monster van zien in aegehjkvloera^vardkwang 
der tentoonstelling. Deze stoomketel. die zich ken
merkt dooi- schuins geplaatste teerlingen en door 
eeu mer bochtigen cn ingewikkeldcn loop der vlam, 
die uil den vuurhaard komt, is de ketel, welke het 
goedkoopst stoom voortbrengt onder alle in de Ver-
eenigde-Stalen bekende stoomketels. 

Natuurlijk heeft de aandacht van den heer Edison 
zich moeten wenden naai' de zuinigste voortbrenging 
van kracht, omdat het er voor hem ojwankwam, 
niet alleen verdeeld licht voor le brengen, maar ook 
licht met de geringst mogelijke kosten. 

Ib-i electni-uiaguelische werktuig is zeer een vou-
djg : tusschen de Iwee polen van den magneet, ge
vormd door twee loodrechte zuilen, bevindt zich de 
cilinder, waarin de iiiductie-stroomen geboren wor
den. De wapening of het beslag van den magneei 
bezit de eigenaardigheid, gevormd te ziju uit vierkan
te kop-ren staven, geplaatst in de richting der ribben 
van den cilinder, evenwijdig van elkander en ge
scheiden door mika-plaatjes. Soldeersels, aangebracht 
aan de uiteinden dezer staven of stangen, stellen 
deu stroom instaat van de eene stang over te gaan 
in de andere : de isoleering of afzondering van de 
stangen luidt volledig plaats door dunne blaadjes van 
mika. 

Dus, iuplauts vnn schroelsgewijze om den cilin
der tu draaien, gaat de stroom aanhoudend heen-en-
weder, hij stijgt en daalt langs de opeenvolgende 
ribben. Deze inrichting heeft ten gevolge, dat de 
tegenstanden het gioolst zijn in de middelstreek vuu 
het magneet-beslag, juist tegenover dc twee polen 
van den inductor, iu het veld van dj u krachtigstcn 
invloed. 

De inwendige kracht . die verloren goal in den 
tegenstand van bei beslag, staat, volgens een bere
kening van Edison, iu verhouding lot de uitwendige 
kracht, verbruikt in de gedaante van licht of op 
andere wijze, als één lol vijf-en-twiiitig. 

Deze evenredigheid mag, zoo zij juist is, buitenge, 
woon vooideelig heeten en zou pleiten voor een uit
stekende opbrengst. 

Keeren wij terug tot ons middel-station met zijn 
twaalf stoomtuigen, voorzien van hun ketels, en dc 
twaalf daaraan beantwoordende magneto •electrische 
werktuigen. Men zal de werktuigen doen loopen. 

-ns afzonderlijk , dan weder gezamenlijk , en 
shoo kunnen voldoen aan de veranderende eischen 
der Nieuwvorker wijk, waar de meesle handel wonl l 
gedreven. 

Om geheel Nieuw-Vork met kracht en licht te 
voeden, zouden er dertig cuntmal- of middel-stations 
noodig zijn. waarvan elk twee duizend [HinrdekracrH 
Ie zijner lieschikkillg heeft. Dit zou dus VOOT geheel 
Nieuw-York geven: zestig duizend paardekracht. 

Dat zijn zeker giootsche ontwerpen, miuir zij zijn 
bestudeerd tol in de kleinste bijzonderheden en reeds 
in toepassing gebracht, zoixlat uien zich een stad 
der toekomst mag voorstellen, waar de kracht eu 
het licht volgens de lieste methode en op de eenvou
digste wijze in kanalen zullen worden geleid, waar
door meu in elke straat, in elke woning niet alleen 
l i . l i i , maar ook beweegkracht zal hebben. 

Om goedkoop licht te leveren, houdt tJSdlson zich 
nl bezig met het vraagstuk er beweegkracht bij Ie 
voegen. Hij vleit zich natuurlijk, dal deze kracht te 
goedkooper zal zijn naarmate hij cr meer van zat 
kunnen voortbrengen. De voorstanders van het 
nieuw.- licht zeggen ook, dat , al zou dit ook meer 
kosten dan het gaslicht, het ten laatste toch de 
voorkeur zal verwerven, omdat het teer groote VOOT-
deelen heeft en de oogen, eens gewoon aan dil schoone 
licht, dat den nacht in den dag doet overgaan, niet 
meer zullen willen terugkeeren tot het ancien régime 
van het gas. 

Meu heeft zelfs reeds een eompteur of meier 
gevonden , om nauwkeurig de verbruikte hoeveelheid 
te leeren kennen. Het lieginsel is allereenvoudigst: 
men leidt, eeu zeer klein gedeelte vau den stroom 
af, namelijk eeu vijfhonderdste, en uien doet het 
een cenvuudigeu chemischen arts-id of analyse ver
richten (op een melaalzout.) Na zeker tijdsverloop 
weegt men hel precipitant of den neilei-slag eu men 
weet, welke hoeveelheid electriciteit uitgegeven is. 

Des avonds verspreidt het licht van Edison een 
schijnsel, dat door zijn zachtheid, men zou bijna 
kunnen zeggen doorzijn huiselijkheid, een aangename 
tegenstelling vormt mei de verblindende lichten , die 
het Paleis der Nijverheid vullen. Dit licht is een 
weinig rossig, gelijk het licht waaraan wij gewend 
zi jn ; het heeft weinig paarse stralen en niet die 
witte l i n t , welke onze gezichtzeiiuw kwetst, bij zoo
veel andere electrische verlichtingen. 

Ook bet lichtstelscl van Swan is hongstaangenaain 
voor hei oog. 

De twee oplossingen van Edison cn Swan schijnen 
tot heden de gelukkigste, die men gevonden heeft, 
om door het branden van een zeilden draad le ver
lichten; hel eeuige stelsel. dat zich totnutoc leent 
lol huiselijk gebruik en bijna onbegrensde splitsing 
van het licht. 

Deze oplossingen zullen misschien uiet dengeuc het 
uieesl treilen , die eensklaps gevoerd wordl in dit 
onmetelijk paleis vol fantastischeii glans, werktuigen, 
(nestellen van allerlei aard, schelle geluiden eu dof 
gerommel. Maar men heeft een gevoel van rust en 
vrede, als men die stille zalen binnentreedt, waarde 
kleine lampen, waarover wij gesproken hebben, 
ze.iig schilleren, eu daarin juist ligt het meest be
langwekkende dezer groote en wonderbaarlijke ten
toonstelling. 

21 Sept. 1881. A . V . 
(Le Temp*.) 

• \ a i i k o i n l i i i i i » i ' i i van \ d i i l n ' N t n l i i i i r , ' i | -

Maandag . 3 Oct. 
Ilardrrrht, te 12 uren. ter secretarie: het afdammen 

va gedeelte van de voormalige haven van 't Vis«rhert.jc 
on Inl uitdicjM'ii daarvan over eene lengte van ongevi-er 
906 M. 

Kroningen, te l l " / , uivn. door burg. eu weth.: lo. het 
leggen eener kei besinning langs de pakhui/en aau de 
Oosterhaven; 'JA*, bel aanleggen der waterleiding iu ge
in, ent <-g<'Imuwen. 

Z.ilt-Bommel. te 1 uur. door burg. eu weth.: het 
verhoogen van den liazaltiuuiir van de aanlegplaats der 
stooinlmnton, liet verhoogen van den toegangsweg, het 
aan brengen van bazaltglooüngeii aan weerszijden vau den 
weg, over t lengte van :(n M.. hel 1,-vereu eu inheien 
van 3 Amerikaanseh-grenen bescliermpalen, met liet aan
brengen vau eene gording. Iul. bij deu gemeentearchitect 
A. M. A. Gulden. Aauw. te tl) uien. 

T i e l , Ie I uur. door deu dijkstoel van het polderdistrict 
.Nedei-ltetuvve. hij Van Hameren: de levering vau 35vun 
noodlioiit met palen. 

Xe Ut , te 2 un-n. iu het gemeentehuis: bel bouwen 
eener school met G lokalen, met overdekte speelplaats, 
aan den Hoogen weg, aldaar. Aanw. 3 Oct., te 11 uren. 

I li li "tl ;i i; , 4 Orl 
Amaterdam. le 1 uur. doorhei ministerie van koloniën, 

ui hel gebouw Tot Nut van ' l Algemeen : de levering van 
Van-Convers grenen rondhouten en sparren, ten dienste 
van de zeemacht iu Nclerl.-lndië en op Java. aan te 
voeren in de eerste helft van 1882. 

Haordulaal . te :| uren. in de directiekeet van deu 
UO0#Jplaatpoldei': hel vernieuwen van beslaande njs-
hoofden. 

Wiit-llMlaK, S « i l . 
'n-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. 

en/.: lo. eenige werken tot norma liseer ing van de Waal. 
onder Vuren, tusschen de kilnmeten-aaiet) <.K' en 04 der 
heiiii-ue rivierkaart. Ivamiug ƒ 42.HO0; J.i. uleiu tot idem 
van de Waal, ouder Oreumel. Ophcmcrt, Bniinpt en Tiel, 
tusschen de ki lome ten-aaien 58 en «2. Raming ƒ 131.001». 

zijpe (Zeeland), te 11 uren, in de Herberg: Tiet leveren 
•>n storten van 3000 schn-pstmis afval van Oooniiksche-, 
Lessineescbe- of hazaltsteen, tusschen de pcilruaicii 38 en 
40 van het waterschap Bruinisse. 

I lannweerl , te 4 uren. luj I.. I.uijk : het Imuwen van 
een nieuw telegraafkantoor met woning voorden beambte, 
te Hansweert, ui 2 pere. Inl. bij deu bouwkundige A. le 
riercij, te Kruidingen. Aanw. te 8 uivn. 

llanSrrSBR, « Orl. 
'••Hage, te 11 ureu. door het ministerie van marine: 

hel maken en leveren van een ijzeren kustlicht toren, be
stemd voor Meudiiuiio (Stolze-straat). 

vn i . i e r i lu i i i . te U uren. dnor den directeur der ma
rine: de levering van eene partij gewalste eu geribde 
platen; hoek- en T-ijzer. 

•••terbeek, te I H , uivn, door dc architecten Van 

(ieudt en Nicraad, in Oe Vergulde Ploeg: het houwen 
van eeue n-tzaal met bovenverdieping hij bet hotel 
"SchnmtiNird'. aldaar, en •vuige andere werken. Aanw. 
4 Oct, te 10 uren 

Haiti Inn, te ._" , uren, door het ministerie v.ui water
staat enz., aan het gebouw vau bel prov. best: hel aan
brengen eener leuning langs den grintweg op den ooste
lijke!! dijk van liet Noordhollandseh Kanaal. Ier de 
gemeente (balt. Raming /4U80. 

Viij.ii.it 7 e>rl 
• B « T I I te 11)1', uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bel gebouw vau hel pmv. Iiest.: hel 
herstel van buitengewone winter- en stormschade aau 
brug no. n. in deu lluks-grootcn weg 2e klasse no. 4. van 
's-ltosch tot de Maas in de richting op l'tiechl. Itaining 
ƒ11,900, 

H.uiilrni. (e I uur, door het gemeentebestuur van 
llaarleiuuierlieile-eu-Spaarnwoiide. bij J . Wagner: bel 
bouwen vau eene school eu onderwijzerswoniug in den 
Iloulrak|)older. 

ZMlrrcnff, * O u . 
\%«li-rai-.iiil'iiiieer. le I OUT, 'looi' huig. eu Weth., iu 

het Uerlitlmis; bet buuweii van eene potilie|iost. brand-
spuilhilis eu andere loralitcitcii. ouder eene hekapping. 

Apeldoorn. Ie I uur, door deu rentmeester van hel 
kroondomein, kanl'ior ' tl,oo: eenige herstellingen aan .!•' 
I whoeven Asselt, l|nlleniaiisgo<>d en Cddelenuivr, aan 
de slaglwonien iu liet Sociensche bosch, enz. 

11 .inml.«ï . IO O r l . 
'tt-H*zr, te II 1 ' , uren. door het ministerie vau water

staat en/... aan hel gebouw vau het pniv. hestuur: hel 
driejarig onderhoud van al de werken behoorende lol het 
kanaal dnor Voorue. in Zuid-Bolland. Aanw. 5 en 7 Oct 
Kaming (7,900, 

liortlre. in le p> ureu. Ier secretarie: l a de levering 
von gegoten-ijzeren hui/en en hul|istiikkeu voor de hoog
druk-waterleiding , lol eeu gezamenlijk gewicht van 
WI.W0O KO.: 2o. de levering van afsluiters, brand- en 
slandkiaiien voor idem. 

I n l irerSWn . te IL' uren. door het besluur van deu 
••older Lillo. l i j deu s,vieUris-|ienningiueest,-r F. Wouter* . 
lo. het leveren en stellen van eene dinitwerk Ie hevel-
het stichten vau de gebouwen voor de plaalsiug der ma
chine en verdere tot de stichting van bet stoomgemaal 
behoorende werken. Iul. bij den architect .1. Paul. te 
Zevenhuizen. 

Ilinofl**. f l « c t . 
Koeriuoiirf. le 3 ureu. dmr de commissie van admin. 

over de gevangenis: de levering der henoodigdheden voor 
het ouderhoud der gevangenen ged. '82. 

«oei i s .L.a . 12 Wel 
'M-llMjfe, te II uren. II.HU- bet ministerie van water

staat enz.: het maken van eeuige werken aan den bcne-
deiililond der Nieuwe-Mer wede, onder de gemeente Zwa
luwe. Aanw. 8 Oei. Kaming ƒ 40.400. 

*>rhir|ieni-s<- te 11 uren. bij K len baas: liet verdedi
gen van den onderzeese hen oever van het cal. waterschap 
Scherpenisse door bezinking eu steenbestortiiig aan de 
waterkering vau het waleiscbap. 

Uil hi . k voor Mr. A. (.oovuia [Jpev: bet aflirekeu 
der huizing bewoond door J. K. Heen liga, le Bnziim en 
het weden inhouwen van eene nieuwe boeivnhuizing. lid. 
bij den architect Jac. K. Nijd am, te Irnsiiui. Aanw.COct. 

Ii< 'f-iiiK . 13 Orl . 
Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: hel houwvu 

i.u n>- school v.Mir meisjes, benevens woning voor den 
concierge, aau de Prins-lfendriksti-aat op den h.w-k van 
ile Wilhtdminastniat, aldaar. Aanw. 7 Oct., Ie 10 uren. 
Kaming ƒ 55.001). 

trijdwK IS Orl . 
Arnliem. te 12 uren. door hel ministerie van water

staat enz., aan het geitouw van bet prov. bestuur: bet 
vernieuwen van de llum lingschchrug. gelegen iu de Lue-
liensche wetering, in 's Kijks-grooten weg le klasse, no. N, 
vau deu Teers.lijk naar Oruve, prov. Gelderland. Aanw. 
6 en 8 Oct. naming / -".''.>">. 

Z.iler.lac. IS Ort. 
Ui p in , hi te 12 uren. door het bestuur vau het wa

terschap (m Hit-Mi id recht, bij W. A. Snoeck: bet verzwa
ren van den ringdijk van het waterschap. Aanw. fi Oct.. 
te l l aren. 

Ilrerht te 2 uren door h.-t ministerie van water* 
' i i ' euz. aau het gelmuw van bet prov. bestuur: het 

verrichten vau haggerwerk in deu gekatlaliseenlcn Hol
landse hc-IJsel. Aanw. 8 Oct. 

« i> in- . l . . - . IO Orl . 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: de uitvoering vau eeuige werken tot nonnalisecring 
van de Waal ouder Varik. Ophemelt en 1 leer e waard en, 
tusscl I<- kil. terraaien (12 eu 60. Aauw. 15 Oct. 
Koning ƒ 74.000. 

Vrijdag. SI Oct. 
Hiddrlaurg . te 10 uren. door h.-t ministerie van wa

terstaat eu/... aan lu-t gelmuw van bet prov, bestuur: 
het éénjarig onderhoud van de Itijks-contrescarpe t<-
Tholen. Aanw. 15 en 17 Oct Haming ƒ725. 

H - B o H r h . te 10'/, Uivn. donr het ministerie van W;l-
teistaat en/... aau hel gelmuw van het prov. best: het 
voortzetten der steenuil mi ingen langs de kanaaldijk Ier 
/iiid-Will.'iiisv.ioi i lussi'lien Iliingeiischebrug en s-Uoscb. 
Aanw. 15 Oct. Itaining ƒ8000. 

Arnhrm, te 12 uren! door het ministerie van water
staat euz... aau het gelmuw van het prov. bestuur: lu-t 
Verrichten vau werken tot uoruialisccring van den NeiIer-
Rijn te .Maurik. tUSSChen de kilouieterraaien 64 en fl'i. 
Aanw. 15 eu 17 Oct Kaming M050. 

Maandag. Z4 Or l . 
'•-Hagr, te l l 1 / , mvn. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aau liet gelmuw van het prov. best.: In. 
het tweejarig onderhoud van bet /e.lerikkanaal met bi|-
hchoorcuil'' wei-keu eu h.-l Kijksstoottigeuiaal aan den 
Arkolselien dam. Kaming (37,000 per jaar: 2n. het vier- • 
jarig onderbond van de MallegaLsiuis, de draaibrug bij j 
bet Itiil iit en luj bed. mrende werken te Gouda. Kaming 
ƒ2875 per jaar: .'to. het vierjarig onderbond ran de tiou-
vvesluis.il hij h<-honn-udc werken te M feu. Kaming ƒ 1200 
per jaar. Aanw. van al de werken ID Oct. 

Haandag, I I Orl . 
'•-Hagr, t>- ll 1 , 1 ] uren. door het ministerie van wa

terstaat euz. aan het gebouw van het prov. Iiest,; het 
driejarig onderhoud van de groote en andere Itijkswegen 
ui Zuid-Holland, in 8 perc. Aanw. 26 Oct. Bauiuig resp.: 

./ KiTO.^/ li;.:|0(), ƒ22.770. _/TJ500, ƒ20,500, /6570, ƒ13.320 

VrU.dag. 4 Sat/, 
s-liosili. (,. lui , men. door het ministerie van water

staat enz., aan het gelmuw van het pmv. bestuur; het 
driejarig onderhoud der Kijks-baven- eu rivierwerken te 
M.N-rdijk. Aanw. 20 Oct. Raming ƒ8000 per jaar. 

Vrijdag, I I ISav. 
Middelburg, Ie 10 mvn. d.mr het ministerie van wa

terstaat enz., aau bet gelmuw van bel prov. bestuur: lo. 
het driejarig onderhoud van het kanaal van Sluis naai 
Brugge, Niilerl. gedeelte. Aanw. 5 en " Nov. Itaining 
voor 3 jaren ƒ2000 ; 2o. idem van de aanleg- en losplaats 
voor vissehei-s in den Brakman bij de Isibcllasluis. Aauw. 
6 en 7 Nov. Kaming /ftiO per jaar. 

Alloop van Aanbesledin^en. 
Ilell'cijl. 10 Sept.: lo. het in normalen toestand terug

brengen van een dukdalf: ingek. 2 bilj., als: 
.1. van Hu uren, te Delfzijl en 

II. Sijdzes, II Farmsum ƒ 358 
H. Sijdzes. o idem en 

.1. van Biiun-u. • Delfzijl, i 305 
gegund. 

2o. het veranderen eu vergrooten der school te rarm-
suin: ingekomen 6 hilj., als: 
B. I.urnuiers, te IHfzijl en 

II. Sijdzes, te • Farmsum, ƒ 5078 
.1, Kijtema, i idein en 

lt. Zuidetua, i Delfzijl. i 50.11 
W. .1. Schellens en J. 

Hemmes, » Fariusum, <> 5537 
S. de Wil l eu A. de Witt, i idem i 5485 
CL Brons, u Wagcnlmrgon eu 

II. Sndzes, i I .II IIIMIIII. II 5342 
J . Oltmaiis. - idem eu 

J . Gillot. - Delfzijl, .1 5045 
gunning aangehouden. 

\ o i - l e r . l a i u . 20 Sept.; In. bet plaatsen en bijvv 
van een wintertuin en hei verrichten van eenige v 
deringen en herstellingen in en aan het gebouw gen 
Plancius. ouder hehn-r van den architect IJ. Bijvoet 
ingek. 13 bilj,. als; 

G. Koon. /" 7600 
K. .1. K. van Da ui me, D 6888 
II. F, Maurits, 1. 65011 
Poeiers en Koe lof sen. i 041M) 
II. f i Dorlus, I 033H 
Mathius Nuuuiaii, • emt 
« ruijlf en Schouten, i 5U80 
Gebr, Haatuli ikniaii, 1 5000 
K. van Imuran, .i 5400 
P. A. Warnee. i 1800 
a. K. h l de Oruve, « 5275 
II. J. Meekers. i e.HHi 
.1. de Boer. • 8800 
gegund. 

in. het ophoogen vau een a 
dwarsstraat, walbeschimiing et 
Nieiiwer-Aiustel: ingek. 12 bilj . 

0. van Koven, 
l>. Kunt. 
fi. D. van Doorn, 
A. van Schenkel, 
A. V. i l . Keek. 
A. S. Schaafsma. 
P. van kaam, 
.1. I'. Onriielissen. 
W. Ambaglslieer. 
M. W. Schreuders, 
l l . Lexiiioud, 
I». Westmaas, 

•id. 
- herin: llnotrruald, 21 Sept.; de 

'uplaats van B. Huntings; ingeka 
te Becrtii. 

ii.l... 

Ilellmgvv 
Oostwold 

. Zuidhro. 
i Schee 
i Fiiisti-rvvild, 
> Oostwold. 
i FilistervvoM. 

Beerta, 
> F.kamp. 

dei 

te leggen straat inet 
onder de gemeente 

f 17.247 
i 13.364 
• 12.340 
i 12.100 
i I1.9M 
i 11.075 

11,000 
11.sou 

x 0,600 
- 10,500 
l 7.205 
• 6.644 

au de afgebrande 
n 10 hilj.. als: 

f 10.643 
1U..-,13 
9,999 
'.'.'.i'.is 
9,791 
9,480 
0,450 

l u 
'.',170 
s.073 

0. Ko-
1. t l . Sluiter. 
N. .1. Krui/inga. 
II. Selireuder. 
H. Kruin. 
H. Illaauw. 
II Heikens. 
.1, M. Lindeman. 
II. Timmer. 
II. Pruis, 
gegund aan II. Tin 

'•-Hage, 21 Sent; het vergrooten der locotnotie 
eu-rijliiigiviuises te Katwijk a Zee van de Itijulaiidseln 
Süsiiu-tramwegmaatschappu; iug.-k en 12 bifj.. als: 
G. de Best, 
.1. A. de Best. 
Krijn Haasnoot en Zn.. 
C. 'Atkeuiade, 
hi. Vertoon, 
.1. F. de Kimij eu Zn.. 
D. ('. Schuitemaker, 
Krijn Haasnoot, 
.1. ftlunsjaar. 
S. van Leeuwen. 
O. L. v. d. Drilt. 
C. v. i | . Oever, 
gegund. 

le Katwijk a/Zee, K750 
• idem • 8000 
» Katwijk u/Kijn, i 855(1 
-i Noordwijk. .i 8300 
i Katwijk a/Zee. l 8250 
• Oegstgeest. i 9949 
1 i 8200 
« Katwijk a Zee, l 8100 
1 b'ldeii. i 7995 
.1 idem l 7040 
» Schipluiden, .. 7910 
i Katwijk a Ziv, i 7278 

Sept.: het maken van een put lot berging 
vau deu binnen de stad geruimd wordenden beer, eenden 
noord* msteliikcii hoek vau bel Ka velijn: ingekomen 3 
bilj., als; 
W. v. d. Bruggen, te 's-Bosch, / 3680 
I.. Mol, i Bedel, • 2887 
,1. van Herpt. .1 Eindhoven, * 2774 

• lt««eli. 98 Sept: hel uitvoeren van heistellingen 
aau sluis 110. 0 dei' Zuid-Willemsvaart aldaar: minste in
schrijver was I'. J.ltoubos.h\. te W Iri, hein. v.mr /4100. 

'•-Hage, 24 Sept.: In. het verhouwen van een buis te 
Maassluis tot post-eii-telegraafkanlisir, met het driejarig 
onderhoud; ingek. 7 bilj., als; 
A- Kademaker. te Maassluis. ƒ 6333 
P. van Loipen en I. Voogd. .. idem * 6800 
I. Slot, . idem 1 6192 
I'. v. d. Hoeven enHeuve lman . » idem 1 6121 
M. Veltenaur, ,1 idem 1 6000 
A. Poortman Kz.. « idem • 5900 
I. P. Wiltoners. • idem » 6847 

2o. het leggen van een kabel door dc Merwede te Uo-
rinchem; minste in-chr. was F. Stni-llaiid. te Sliedrecht 
roer ƒ493. 

3o. hel herstel] 11 verbeteren van Kijks-telegraallijneti 
iu de afdeeling Venloo; 1 biljet ingekomen van W. van 
Dijk. te Jutfaas, voor ƒ 1509. 

V l m e g e n , 26 Sept.j het Imuwen van een beeivu-
luns aan de La tigc-Kmn worst raat. onder beheer van deu 
architect A. van den Bogaard; ingekomen 7 bilj., als: 
1 ., .1 1) 1 vli ia d. Brand, 

II. T. Zegeis. 
(1 Licfting. 
N. van Eek. 
II. Hendriks. 
E. I.ieftii.g. 
W. Hopman. 

tiran Ingen . 20 Sept 
burg te Oroningen; iugek1 

II. Schelf'lis. 
A. .1 Reiiiiinga, 
A. S. Schaafsma. 
K. s. Westra, 

I'. .1. Nijdaiii. 
A. S. Sclneiidei-, 
II. Janssen en F. Roden, 
Teijc Hilariu- en Joh. 

Dokter. 
K. de Grooth. 
l i . Sclmitger. 

l i i M i l i . n c n , 27 Sept.; het maken vau 
met bijbel looiende werken, onder lieheer ' 
k lige J . Kekink: iugek. 8 bilj,. als: 

te Kollenl nu, 
i) 's-Hage, 
» idem 
.i Papendr 
l AHdasscrdii 
» Dordrecht 
i Kotten la in, 

Delfshaven. 

te Nijmegen. 
» idem 
» Arnliein. 
• Nijmegen. 
* idem 
. idem 
• idem 

het bouwen va 
ien 9 bilj.. als: 

te Groningen, 
> Beduin. 
i Harlingen. 
> Kimsword en 
> Tjiimmanim. 
i llimgezan.l. 
• Oroningen. 

i l-eeuwanlon. 
i Helpman. 
- Gmningen 

1 12.50') 
'.. 11.970 
.. 11.887 
i 111,888 

10,823 
n 10,685 
» 8.957 

i Bchonw-

M. W. Schreuder. 
A. Laugcrak, 
tl. J. v. d. Horst. 
A. de Korst, 
i ' . Bode Kz.. 
I. J. Kooijnians. 
I'. A. A. van Kegeninorlei. 
J, Oiiweiulijk. 

' 133.K3U 
123.000 
128,900 

i 115,664 
112.400 
110.752 

108,499 
10\:«m 
104.280 

raat weg 
ii Imiiw-

f 9468 
• 8950 
» 8500 

hl. i 8400 
> 8835 

8998 
- 7980 
•I 7447 

•Hage, 2S Sept.: In. het Imuwen van 12 stuks wal-
muren aan bet einde van verschillende riolen: minste 
inschr. wa- .1. II. de Swart, te 's-llage. voor / 4878. 

2o. het rioleeren eu lierbestniten van de Tvvent- en 
N. meistraten en het Imuweu vuu een walm uur aau het 
einde van beiden; minste inschr. waren W. F. Kaasveldt 
en K. G. (lerritse. te 's-llage, voor ƒ16.080. 

--Hage . 28 Sept.: to. het tuuken van werkeu tot bevei
liging, uewaking en afdivling en van eeuige andere 
werken op het centraal [lersonensüition in het npen-
luiven front, het goederen stat ion in de Stadsriel lauden 
en <lc zijlijn uaar bel Entrepot te Amsterdam; ingek. 18 
bilj.. als: 

i Al blussen lam, 
Amsterdam, 

idem 
••Ilias 
Houtrijk-on-l'olanc 
Alkmaar. 
Amsterdam. 
Gouda, 
Amersfoort, 
Amsterdum. 
Hnutrijk-cn-Polunc 
Gieseiidum. 
Dordrecht, 
Nicuweudaiu, 
Amstenlam, 

> Harlingeu. 
' Amsterdam, 

idem 

P'Roels E.Az.. 
D. Ilcijink. 
B. .tinse, 
M A. J . Taverne, 
W. Poppee, 
P. Brugman. 
A. van Zeist, 
II. ,). Nederhorst. 
J . v. d. Berg, 
K. v. d. Weerden, 
P. van Ksseu. 
('. hwflSMSntcuru K/. 
(*. Boe Az., 
C Haan, 
W. (ioedkmp Dz.. 
A. S. Schaalsuia. 
11. O/inga, 
A. Kiamei-s, 

2o. het maken van eene ijzeren locomotievenlnods met 
hijgcliouwen op het westelijk gedeelte van het centraal 
peisniieustatiiui te Amsterdum; mgek. 8 bilj.. uls: 
.1. ,1. Hekker, te Lent en 

A. D. van Beters en Co., i Nijmegen, ƒ 9 1 7 , 9 0 0 
J. KOOT, •> Amsterdam, j 189,800 
A. S. Schaafsma. - llurlingeii, < 187.000 
V. ll"-'"ii'l.>.'iiL Kz., .> Giesendam. •< 186,400 

f lii.872 
i 10,685 
0 19,440 
1 19.272 
i 19,115 
i 19.000 I 
• 18,'Wii 
l 18.600 
I 18,496 
i 18,120 I 
i 17.977 | 
i 17.900 
l 17.850 
I 17.840 
I 17,000 
l 16,890 

15,800 
15.740 

Ijzergieterij Prins van 
Oranje, te 's-Hage, f 185,«S8 

P. van Essen en W. 
Coppée. i llniilrijk-.-n-l'.ilaueii. i 188,719 

M. A. J. Taverne, ., 's-Hage, . 188,438 
F. K. Ozingu, « Amsterdam, » 170,600 

Haarlem, 29 Sept.: het lei houd der werken van 
het Krahbeisgat in Noord-Holland; minste inscbr. was 
T. l ' , Mantel, te KlikhuÈzen. wmr /"I4.400. 

•-Hage. 2!) Sept.: het ger (maken en leveren van bet 
ban 1st een werk vuor den ijzeren kustlichttoren op Men-
daiidu (Stiilzcstraat); minste inschr. wa- H. .1. Birsuiuu. te 
Rotterdam, voor ' 1 9 0 5 . 

Amsterdam, 20 Sept.: Io. h.-t maken van de fundee-
ringwerkeii voor eene stoom-meel- en bi-oodfubriek te 
Amslerdiini, under lieheer vau den architect IJ. Bijvoets 
Gz.: ingek. 5 bdj, als: 

IL ('. Imrlus, j [4,uu7 
Schoonenburg en Maks. ,. 14,895 
J. I*. Conielisseii. 13,521 
t'nujtl' en Schouten, ,. 12,890 
II. I. Meekers, „ 11.840 
gegund. 

2n. de levering van 2 slo.11 uehiiies, 2 ketels, drijf
werken en verdere toestellen ; gegund aan E. II. Kegeinann, 
te Helmond, v.mr /'27.930. 

Ka* en-I d u 29 Sept.: bet Imuwen vun eene nieuwe 
school voor gewoon en M. I". L. onderwijs; ingekomen 5 
)ilj.. Uls; 

II. Krooncu. 
Schadewijk, 

te Huiseling, 
1 Drillen. 
> Itaveiistein, 

Tilburg. 
» Ka vei is tem. 

f ..938 
l 5584 
l 5430 
• 5244 
1 4098 

F. T. 
II Dusséo. 
F. Vos, 
gegund. 
Kaming , 5462 

trnlieni. :«) Sept.: liet bouwen van eene schutsluis 111 
het Apeldoornsehe kanaal bij Vaasson: ingekomen 12 
biljetten, als : 
Wegerif. (e Apeld n, f 88,888 
V- d. Kraak. idem ,. 88,088 
K. Schut. » Kampen, • 86,600 
Petersen, Rossum, 1 85.000 
Puiiiker, „ Helder. 83.709 
Jensen, • Didam, *2 998 
Van Zeist, » Amsterdam, * 82.475 
Terwindt. » Puimerden, » 82.230 
V. d. Hracb. , Amsterdum. • 81.879 
V.-i bruggen, » Wadd inks veen. « 76,950 
O/inga. .. Amsterdam, 1 76.300 
Oehr. Lensink. Arnhem, * 75,472 

Z u l Ten, :((! Sept.: |„.( maken eener haven tinsplaats 
' ' ' «uilen van den sp.mrw.-g; het bouwen van kaai
muren: de onderbouw penei' horizontale draaibrug en 
bij hel „mrende werken; ingek. 21 hilj., uls: 
W. II Kolder. te Unionloo, ƒ 113.000 
A. l i . Broekman, 1 Hardinksveld, 1 111,198 
A. v. d. Sl.-ij.len, 1 idem • 109.200 
H. F. Wiegerink, * firoenloo, 1 109,971 
A. S. Schuafsma. 1 Harlingen, 1 107.700 
H. Jansen. ,1 Didam. • 103.000 
H Voord lag, • Dordrecht, 1 I08JS50 
F. K. Terwindt. * Pannenlen. • 102,784 
•I. Sunt VII, . Slikkerveer, » 00,900 
A. L. van Wijngaarden. , Sliedrecht, * 98,200 
O. J. van Doorn, Ainsteidam, » 93,400 
A. W. Lensink en 

O. A. v. d. Heijden. Arnhem. » 92.600 
K. Hle.-k.-r. 1 Zutfbn, I 92,000 
K. Bruins en L v. Nispen, 1 ZwoUe, 89,700 
F. .1. Weiiers, • Nijmegen. • 89.650 
l ' . Hogendooni. > Giesendam. „ 88,800 
A. I.. vau Haaften. » Sliedrecht, » 87,700 
L. Knmk en A. Klok. « Zwolle. 8G.970 
W. P. de Vn'ps, * Rossem, » 81,000 
.1. de Baan. 1 Arnliein en 

A. Klauderiuan, • Briiinmeu. 1 79.874 
G. L. v. d. Drift en 

K. Haasnoot, > Katwijk a/Zee, • 66.800 
(tanning - 83.600 

Br^ichten en mededcelipgcn. 
B I N N E N L A N D . 

'a-Gravenhage. z. M . beidt benoemd tot ridder 
der orde vnu den Nederlandschen Leeuw den heei1 

.1. A . de Gelder, hoofdingenieur, chef van deu dienst 
der Bataviasche havenwerken. 

— De Minister van Waterstaat heelt zijne goed
keuring gehecht aan de vestiging eener halte op den 
Itijnspnorweg hij het dorp Vleuten. De bedoeling 
is daar U-u minste drie treinen daags in elke rich
ting te doen stilhouden tot vervoer van personen, 
bagage en beslelgoed. Daartoe zullen treinen van 
en uaar Leiden tot en van Utrecht loopen, inplaats 
van, als thans, tot en van Harmelen. Het halte-
gebouwtje zal worden opgericht aan den Kraagdijk, 
in de onmiddellijke nabijheid van bet dorp. Een half 
uur voor de komst van eiken cr stop]>oiiiIen trein 
zal daar gelegenheid In-staan tot het versenden van 
particuliere telegrammen, mits in de Nederlandsche 
t u l . Vermoedelijk zul de nieuwe halte bij den aan
vang van den winterdienst gcojiend wonlen. 

— De proefrit heeft plaats gehad van de tramlijn 
Loosdiiinschebrug — Laan van Nieuw-Oosteinde en 
is uitmuntend geslaagd, 't Is te ho|M-n, dat nu 
spoedig de moeilijkheid om de sjmren van de Bijn-
s|>oorwegm:uitschappij te |«isswren uit den weg 
worde geruimd. 

— De heeren IL C Bosscha , ingenieur-werktuig
kundige, cn J . C. Evers, telegraaf inspecteur hij de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
wonlen vanwege deze Maatschappij afgevaardigd naai
de tentoonstelling van electriciteit tc Parijs. teneinde 
de vordering dezer wetenschap na tc gaan iu hare 
toepassing op het seinstelsel, hij dc spoorwegen voor 
de veiligheid van het verkeer in gebruik. 

— De Spectator zegt bet volgende van de bank, 
iu de Scheveningsche liosschen opgericht ter eere van 
Jhr. H . C. A . Ver-Huell : 

•Het is een weldadig gezicht, bij de geringe 
materialen die men ten ontzeilt gewoonlijk gebruikt, 
eens iets van marmer, waarachtig van marmer en 
dus van monumentale stol' te zien. De malsch 
witte, bluuw-geadorde steen voldoet uitstekend in 
het groen. I>e Ivank is final van vormen, uit deu 
klassieken stijl ontleend. Het halfrond der zitbank, 
op consoles rustende, met eenen uitmuntenden ino-
zaieken vloer met spiraal- cn |ialmetversieringen , is 
afgesloten door vierkante met een kroonlijst gedekte 
en met gevleugelde griffioenen als tenanten versierde 
pedestals. Waarom kon men daar niet ophouden , 
en moesten daarboven nog twee vazen gezet worden 
en in dezen een aloët je , schoon gelukkig niet van 
de gebruikelijke blikken s|K-cics , geplant/ Die vazen 
en aloe's bederven het lijnensysteem der bank en 
benadeelen iu hooge mate het monumentale karakter." 

Rotterdam. De Dinette der Houanoache 8poor-
wegmaatsehappij is sinds eenigen tijd in onderhan
deling met ons Gemeentebestuur over plans van 
bebouwing van het voormalige stat ionsterrein en 
daaraan liggende gronden. Zyn wij wèl onderricht, 
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dan is aan de S|>oorwegmaatsf.happij tot voorwaarde 
gesteld, dat er een beeede straat zal komen van de 
Kruiskade naai' liet Stationsplein : — wat zeker VOOT 
het verkeer naar het Centraalstation eeu groote ver
betering zou wezen. 

— Dc Nigeria lid sc he Rell-telephoonmaatschappij 
heelt de gunning voor den aanleg en de exploi
tatie van telephoonverbindingen aanvaard, niet
tegenstaande hare verplichtingen donr het laatste be
sluit van den Gemeenteraad over de aansluiting van 
perceelen op Fijenoord zijn verzwaard. 

Dordrecht. Wij vernemen dat voor het Paleis 
van Justitie te lirussel, eeu der grootste gehouwen 
der wereld, kostende thans reeds p, m. 50,000,000 
francs, 24 gebogen spiegelruiten noodig zijn, waar
van het gebleken is, dat die in Bekri t , de baker
mat der venster- en spiegelglas-nijverheid, niet kun
nen gemaakt worden en de fabrikuge daarvan thans 
is opgedragen aan de Koninklijke Nederlandsche fa
briek van gebogen glas (.1. J . B. J. Bouvy), alhier. 

A r n h e m De Baad benoemde tot opzichter der 
gemeentewerken den heer Zijderlaau te Zutfen. 

— Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat bet 
Gemeentebestuur, gebruik makende van zijn recht 
om rooilijnen S meter terug te laten vallen, de 
Groots Kerk te Arnhem bewaard heeft voor een 
totale ontsiering, waartoe de speculaticgeest van het 
Kerkbestuur haar reeds had veroordeeld. 

Omtrent het lot van het traptoientje van eender 
transepten ziju wij nog in het onzekere, maar ho
lten, dat hierin bijtijds verandering moge komen. 

Leeuwarden. De Gemceenteraad heeft de be
handeling van bet voorstel van Burgemeester en 
Wethouders, tot benoeming eener commissie van 
onderzoek omtrent den toestand der gemeentelijke 
gasfabriek, voortgezet. Na uitvoerige bcnridslagingen 
is het voorstel met 12 tegen 8 stemmen verworpen, 

Zwolle. De heer J. D. I bribers is met 1 Oc
tober 1881 benoemd tol leeraar aan de normaal
school voor teckeuonderwijzers en aau de school voor 
kunstnijverheid te Amsterdam. 

Middelburg, llij koninklijk besluit van 28 dezer 
is Zr . Ms. Commissaris iu Zeeland gemachtigd tol 
het bijeenroe|ieu eener buitengewone Statenvergade
ring in de eerste helft van October, ter benoeming 
van een hoofdingenieur van den provincialen watei'
staat. 

Venloo. Met. het reslaureeren van het oude stad
huis alhier zal weldra een aanvang gemaakt wonlen. 
Dc eerste aanbesteding voor het leveren van Udel-
fanger hardsteen en het bewerken daarvan zal dezer 
dagen plaats hebben. 

Varia. 
Een echtelijke chemische ontbinding. Men 

leest in den Petit Monileur de la Mèdeeine: Ken 
apotheker had een hevigen twist met zijn vrouw 
Deze barstte, als uaar gewoonte, iu snikken los. 

SJOUW tranen interesseei-en me niemendal", zei 
haar de echtvriend; i i k heb ze geanalyseerd; zij 
bevatten maar een heel klein beetje phosphorzuro 
kalk en keukenzout. A l de rest is maar water." 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n edactlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j H n j j - J * v o n d m>(f*'i> u i ' « * i i 
worden adve r t en t i ën voor het eerstvolgend num
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

GEMEENTE-OPZICHTER. 
Te Leeuwarden wordt gevraagd een O P Z I C H T E R 

der Gemeentewerken, op eene jaarwedde van ƒ 8 0 0 . 
Kennis van aanleg en onderhoud van Straten en 

Wegen strekt tot aanbeveling. 
Sollicitanten wonlen verzocht bij gezegeld adres, 

cn onder overlegging van teekeningen en verdere be-
scheiden, zich te wenden tot het G E M E E N T E B E 
STUUR van Leeuwarden, vóór den 20 October 1881 

Maatschappij tot Exploitatie vap 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
V E R X I EI' W [NOS F 0 X DS. 

Op Dotiderdarj den 13 d ' " October 1881 , dei 

namiddags ten 9 ure, nan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
hij tie Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n u . 53. 
Het leveren van stalen spoorstaven, 

stalen laBch en eindplaten, en ijze
ren haak- en schroef bouten, ten be 
hoeve van de Staatsspoorwegen. 

(In twee perceelen.) 
De besteding gesch ied t hij enkele inschrijving, 

volgens art. 22 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van deo 30*"*- September 1881 ter 

lezing aan het Centraalbureau (afd. Wegen Werken) 
hij de Moreels,. Laan en is op franco aanvraag aldaar 
te bekomen tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Centraalbu
reau (afdeeling Weg en Werken). 

Utrecht, den 29*»" September 1881. 

HIGILSCE! PABUTTIOBIEI 
FAHII IKAAT 

GRAVEN. Ill Mil A P., E\(iELA\Ü. 
EENIGE VERTEGENWOORDIGERS VOOR 

N E D E R L A N D 

UTRECHT. DE ERVEN H. TRIP. ROTTERDAM. 

O P E N B A R E V I M S T E D I N G . 
De Architecten G . J . V A N G E N D T en C. M . G. 

N 1 E R A A D , te Arnhem, zullen op Donderdag C 
October 1881 , des voormiddags te hall' twaalf ure, 

de •YHQULDI PLOKu", te Oosterbeek, in het 
openhaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene eetzaal met bo
ven-verdieping bij het hotel .Schoon
oord", te Ooaterbeek en het verrich
ten van diverse werken aan voor
noemd hotel, voor rekening van den 
heer H. B. Wentink, te Oosterbeek. 

De bestekken zijn van af 29 September verkrijg
baar, tegen betaling van ƒ 0 .50 , ler drukkerij van 
len heer J . J . C O E R S , te Arnhem, terwijl tie 
teekeningen ter visie liggen in hol lokaal der lie-
steding. 

Aanwijzing in loco op Dinsdag 4 October, des voor
middags te 10 ure , terwijl nadere inlichtingen worden 

•trekt door voornoemde Architecten. 

Aanbesteding 
BOUWEN SCHOOL. 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S \:m Haar
lem zullen op Donderdag den 13n October 
1881, des namiddags tc 2 uren, in het openbaar 
teu Raadhuize der gemeente A A N B E S T E D E N : 

Het bouwen van eene Opleidingsschool 
voor Meisjes, benevens eene Woning 
voor den Concierge, aan de Prins 
Hendrikstraat, op den hoek van de 
Wilhelminastraat, te Haarlem 

Raming / 55,000. 
De voorwaarden liggen ter lezing ter Gemeente

secretarie, op alle werkdagen, van des voormiddags 
10 uur tot des ntuniddahs i uur, alwaar tevens 
gedrukte Bestekken eu Teekeningen, tegen betaling 
vau ƒ1.50 per stel, verkrijgbaar zijn. 

De Aanwijzing zal plaats hebben Op Vrijdag den 
7» October e. k. , voormiddags te 10 uren, door 
den Architect over tie Werken en gehouwen der ge
nieën te, bij wien tevens dagelijks, tusschen den dag 
tier Aanwijzing eu dien der Besteding, des morgens 
tusschen 9 en 10 uur, inlichtingen ziju te bekomen 
ten zijnen kantore, Koningstraat 2. 

Burgemeester cn Wethouders 
voornoemd, 

E . A . J O R D E N S . 
De Secretaris, 

J. T I E L E N I U S K U U I J T H O F F . 
Haarlem, '20 Sept. 1881 . 

S C H O O L B A N K E N , 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leveiil door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen v o o r h a n d e n , p r i j s o p g a v e n en 

S C h e t s t e e k e n i n g e n worden op aanvrage direct 
toegezonden. B U I S . 

L1«X>IN' D I S 8 M E T 
G E N T (België). 

Eunice Fabriek van hut Vastelaml, waai' alle soor
ten C E M E N T T E Q E L S vmaanl i t f i wonlen. 

MUNSTERS en MUNSTERKAARTHN* zijn u,> 
franco aanvrage te bekomen, 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
Dc toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent «oor Gelderland en Utrecht 1, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudscbe Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland cn lndie van de zoo gunstig bekende 

POltT L A ND-CEM ENT, 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door tie Maatschappij van Houwkunst te Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

1 PARKETVLOEREN, 
2 V I L L E R O Ï k BOCH, METTLACH 
~ BOCH Frères. MAUBEUGE 
« MINTON, HOLLINS k C V STOKE 
2 bij (Ic Vf>rt(')(tu»'ootilit.'tT8 I'll I>.-|jótliunUer,: 
/ D E L I N T & C "., Haringvliet 7, Itutlerdam. 

Mozalk Tegels voor Hoeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , VESTIBULES, C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., nlsiunlc H E K L E E D I N O 
van M U R E N , TEGELS vuor BLOEMBAKKEN en 
PANEELWERK 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 & 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. J. O O i l , 
F i r m a A N T . D E W I L D . 

8chsepmaktrthav«n .V' . 0kJ en Jtujerttratu N». 50. 
R O T T E R D A M . 

H. & J. SÜYVÉRT 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandselie Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 

H E R M A M ' S FREIIERIK Ï J E E N K , ADR1ANUS R O L A N D H O L S T , C O E N R A A D W I E O A N I ) . 
JOIIAN CORNELLS SCHUTTE, J O H A N N E S SMIT, H E N D R I K J A N K O P E R , H E R M A M ' S S C H U M A C H E R , 

J O H A N N E S P E T R U S M I J N S S E N , A L E X A N D E R H E N R Y H E D I I E N , 
LEONARDUS COIINELIS V A N DER HUMS J n . , A I I R A H A M K R O E S E , J A N VAN' N U L C K J l : . , 

A N T O N I E C H I l l S T I A A N H E N D R I K J A C O B U S M O T T A , 
H E N D R I K U S COIINELIS P L O O S V A N A M S T E L en LOUIS C O E N R A A D A N D E R S O N , 

>1 il k e l i i a i - s , 
zullen o|i IllNSDAIl II IH'TOUKR IKHl en volgende ilaRen. te 10 uur v. ra., ten overstaan van den 
Notaris D. V A N DIJK, in liet lokaal DE BRAKKE GROND, te Amsterdam, IMiKSK.YI'KKKK.N 
T K VKRKOOPKN: 

A . 

De Beetwortelsuikerfabriek 
op den Huize ZWANENBURG, 

net MACHIXKRIKKN', vaste en losse GEREEDSCHAPPEN, met hijbeliooreml 
WOONHUIS mei KOETSHUIS en STALLING, OPZICHTERSWONINGEN, LOOD
SEN', SCHUREN', BOl'WLANT) en verdere A AN HUURHUI El lEN'. te zamen «root 

3 HECTAREN, 26 AREN, 92 CENTIAREN. 
X 3 . 

T w e e s t u k k e n W e i l a n d , 
TK ZAMEN GROOT 

1 HECTARE, 27 AREN, 30 CENTIAREN, 
alles gelegen te HALFWEG-HAARLEM, Gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwonde. 
D e verkoop geschiedt in Gedeelten, in Combinatiën en in Massa, zooals dit uitvoerig is omschreven in 

den Catalogus der Machinerieën en Ocrecdschap|ien e n in de conditiën tot verkoop mei Sittiatiekaart, v e r 
krijgbaar a 25 Cents in den Kant.nuboi-khan.lel H LI K M A N & BARTORTUS, Rokin 17, Amsterdam. 

Bezichtiging eiken werkdag van 9- 4 uur, mits voorzien van een Tocgangbowijs, hij een der Make
laan verkrijgbaar. 

D e Bewijzen van Eigendom, voor zooveel deze voorhanden zijn, en do Vcilcuiulitien met kadastrale 
Kaart en Leggers, alsmede overeenkomsten met Dijkgraaf en Heemraden van den 1 luarleiuincrmeei polder, 
zullen van acht dagen voor den verkuopdag ter inzage liggen ten kantore van den Notaris D . V A N DI.IK, 
Keizersgracht over de Westen n a rkt te Amsterdam, 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz. 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

II V A \ 
F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Hl Uil ti) Sj'. . 1 . 

I l l 

l i IIIJ III.IIIJIU 
Xaluurl. Asphalt van: 

V A L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

i;i'i'oiii|ii'iinn'i'ili' \s|iliali\\i'j£i-ii en dito Dorschvlorren. 
Werken in As|ihall-Masiiek voor Trottoirs, Skaliiiiï-ltinks, Mom\loeren, kelders, 
kolf- en kegelbanen, Winkel- en Manazijinloeren. Gangen, Veranda's, Itriijr,- en 

Dakbedekkingen, Beton-I'lindeeriiisen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, Vochlwerend, Oiiiloortlriiitdiaar, Geraaswrirnd. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het legg en van Vloeron, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
aan het Kantoor der fabriek, Relt weg 8, Amsterdam, of bij den Heer II. G. K N O O P S C.Ozx . , Beek-
siruat F . 0 2 , te Arnhem. De Directeur, W. PATON WALSH. 

FABRIEK DE H O L L K I I Ë IJSSEL 
u i : J O A \ < ; I I & ( \ 

Civlel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst inogelijken tijd nlle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzerconstmetie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 156 tut 2600 M 3 per 
werkdag, en vertier Stoomwerktuigen, Ketels. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, 
Steen- en Tegel vormmachines, IJzeren Kap- en Brugconstructlën euz. 

B. HOLSBOER, te Arnhem. 
1*0*. Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r U n l c i -

p a n - l i i e t r u m e n t e i i . 
1*71» H o o K M t e o i i d r r M r h e l d l i i a ; v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k m e e l - I n M t r u u i e n t e n . 
Voorts: E Q U E R R E S , RA 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 , e n z . enz. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 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 . 

Al^untMMi Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

SUA C U E r n . l M k K 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 ziju te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven lij ltotterdam, alwaarook 
verkrijgbaar: Verschil lende 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 (genie 
San-eg net nines). 

Gedrukt bij G. VV. van der Wiel & Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N°. 4 l . r 

\,y! V * i ' Zaterdag 8 October 1881. 

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

V O O R 

VRCHITBCTENi 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 nlniirit-iiiriit bsdnogjl VOSf Int liiiitii'iilntul "f 1.08 pt-r .1 man ml en ef 
wel bij luoruitbt-liiliiiK :e* ijuldrn per jaar. Afzonderlijke nummers hij VOOT-
sltbsstaUuuj l *> seat. 

Alle stukken en advertent iën te adresseeren aaa 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentiën vau 1—5 rrgt-N f\.— , daarboven 20 cent vuor eiken regel 
plnaUruiiiite in III eeut vimr i-i-ti uiwijsiioiiiiiier. Advertentiën voor het bui-
ti'iiluti'1 -" i co ut pur regel. 

D E R E I N I G I N G V A N PARIJS . 

Telken jare rijzen er nieuwe klachten over den 
gezondheidstoestand van Parijs: het vorige jaar trad 
het vraagstuk der geuren np den voorgrond , dit 
JOÊT was het water aan de beurt. Deze vraagst uk
ken ziju ten nauwste aau elkander verwant, want 
Zonder een voldoenden voorraad water is er geen 
goed st'tstel van riolen. Het vorige jaar belastte 
een bijzonder comité , gevormd uit leden vau den op-
iwrsten gezondheidsraad en van het raadgevend comité 
van kunsten en nijverheid le 1'aiij-. de I n-n Aiiné 
Giranl en Hrouaitlel met het opstellen van verslagen 
over dc inrichtingen, die de riool stol len ontvangen 
of bewerken, en over de oorzaken der ver|iest.ing 
van het departement der Seine. De verslaggevers 
waren niet geheel eenstemmig met de ingenieurs 
van den stedclijken dienst; wij zullen de meenings-
vei-schillen , die hen verdeeld liouden , uiteenzetten. 

De heer Dtiruud-Claye heelt, in den vorn net 
verhandeling, de opmerkingen van de gemeente-inge
nieurs omtrent de ontwerp-verslagen der heeren 
Gitunl eu Hrotiardel uitgegeven hij Chaix, te Parijs. 

Krgiiinen wij met tu zeggen, dat de commissie 
iu de riolen zelven geen zeer sterken stank heeft 
waargenomen; dat er, ondanks den ontzet lenden 
sneeuwval van den winter 1879—80, ondanks de 
zeer langdurige wassen der Seine /.ells iu den vori
geu zomer over het algemeen bijna geen stank 
heemchte in de riolen en htm uitmondingen; de 
vei'|M'sting was bijna overal te wijten aan do vaste, 
dood loopende beerputten (fosses d'aisancs en cut-
de-sac), aan de nachtelijke ledigingen . aau bijzondere 
fabrieken, a a n de opeenhooping ten noorden en 
noordoosten van Parijs van tal van inrichtingen, 
wier afval ongezond is. Daar de kwaal bekend 
is , valt het gemakkelijker het geneesmiddel te 
zoeken. De heeren Gimrd e;t Hrouadel verlangen 
voor het vuil en dc verschillende overblijfselen water
dichte voertuigen; sij hevelen de invoering aau in elk 
hui- van e,-n metalen vergaarbak van vier tut zes 
ti-eilitig-meter inhoud en een reeks andere maatre
gelen, liet ontsmettingsmiddel moest ook vn-naf in 
den put zi jn . inplaats van gestort te worden opliet 
oogenblik der reiniging. 

De heer Du rand-Clave beweert, dat het ware, 
het eenige practische iintMiiettingsmiddel dat is, het
welk de commissie voor ongezonde woningen sinds 
lange jaren vordert : »het u-utcr"; het Internationale 
Congres voor gezondheid beeft, in zijn zitting van 
T Aug. I K7N , den weux'h te kennen gegeven , "dat 
het aanvoeren van water iu de oogesoode woningen, 
en met name iu de woningen der arbeiders, een 
plaats inneine als wettelijk voorschrift onder de ver-
oiileniiigi-n en reglementen der politie." 

De commissie heult verschillende stelsels van oprui-
miiig der onrein heden voorgeslagen; zij helt over tot 
de volgende oplossing: de uitwerpselen /ouden in elk 
huis worden opgevangen in een metalen vergaarbak, 
vnn ongeveer evenveel inhoud als de dagelijks voort
gebrachte stollen. Er zou een kraan worden geplaatst 
tusschen dezen vergaarbak en de geleihuis der straat. 
Eiken dag zouden werklieden de 23U.0O0 kranen 
upenen. die in verhand zijn met evenveel pijpen. 
Fabrieken, op doelmatige punten opgericht, zouden 
de vaste en vloi-ilian: sintlt-n opp,>m|H-n. Deze stof
fen zouden er heet en onder goed bestudeerde voor
waarden behandeld wonlen. 

Het stelsel is geheel-en-al velschillend van d a l , 
hetwelk men sinds lang verkondigt eu dat rust op 
het gebruik van water als voertuig en op de vol
ledige afschatfing van de verzamelplaatsen. stank-
pijpen eu fabrieken iu de voorsteden van Parijs. Het 
ideaal, tloor de gemeeni,--ingenieurs nagejaagd, is 
het volgende : al tie stolfi-n geleid iu den sterken 
stroom der riolen, waar zij ven Ir in ken zouden in 
260,000 teei'ling-meter water, dat is honderdmaal 
haar uitgebreidheid. Dit rioolwater zou, zonder er-
geus te kunnen stilstaan, voortloo|ien tot de opvoe-
ringswerktiiigen, die het zouden uitstorten over de 
zuiverende velden. 

Geen doodloopende putten, geen nachtelijk e of 
dagt lijk sche ledigingen meer. Een eenvoudige be
lasting van zestig francs voor eiken vergaarbak z o u 
al de tegenwoordige onkosten vervangen. Het water 
is hier het noodige element hij uituemendheid. De 
hoeveelheid, tegenwoordig dagelijks in Parijs rond 
te deelen, wordl geschat op 375,000 teerliiig-meter, 
dal is meer dan 0.16 H 1 per hoofd, en waaneer de 
iu aanbOUW zijnde fabrieken zullen voltooid zijn, be-
loolt men o n s 500,000 daags, of 0.2"> per hoofd. 
De heer Durand-Clayc vergelijkt en beoordeelt deze 
twee stelsels. Men kim tegen het eerste de ernstige 
bedenking van den wateroorlog, die eruit voort
vloeit, inbrengen. Dc tegen wourdigc beerputten 
hebben ongeveer 30 teerling-meter inhoud, en de 
heer Itrouardel schrijft: »De noodzakelijkheid den 
put te ledigen dringt zich elk jaar op, eu uit vrees 
de uitgaaf voor deze lediging te dikwijls herhaald te 
zien, weigeren tie eigenaren het water tot de var-
schillende verdiepingen te laten komen." Hijgevolg 
worden de privaten weinig o f niet gereinigd, en 
er vormen zich in de huizen der urmen ware brand

punten van verpesting. Deze staat van zaken is 
werkelijk hotivuri-iiswaaidig , en het water zal als 
eeu vijand be<n:hoiivvd worden , zoolang de eigenaar 
verplicht i< den teerling-meter helder water te be
talen met zes of acht francs. 

Dit ongemak zou niet verdwijnen mei de invoering 
van den metalen put; bovendien is het moeilijk zulke 
puiten volkomen waterdicht te makeu ; de dienst van 
deze putten zou een ware plaag voor de Parijsche 
bevolking zijn en /.al niet kunnen worden verricht 
zonder groote bezwaren uit het oogpunt tier gezond
heid. De lediging zou steeds aanhouden en de •Pira
ten zouden verstopl ziju door ledigende voertuigen. 

Dit stelsel is zeker eeu eenvoudige overgang lot 
een stelsel van volledige en af/ouderlijke kanalisatie 
inet fabrieken tot opvoer, maar het is een buitenspo
rig kostbars overgang, en op dit oogenblik is het 
bijna nutteloos van gedachten te wisselen over het 
stelsel der afzonderlijke kanalisatie. Het is beter de 
bedenkingen te onderzoeken. die men inbrengt tegen 
het stelsel van het gemeentelijk bestuur. Dit stelsel, 
wij hebben het reeds dikwijls gezegd, hrenut mede: 

onmiddellijke opruiming, door tusschenkomsl vau nel 
water, van alle stollen tot buiten de woning: snellen 
mi aanhoudenden afvoer sender eenigen stilstand, 
naar de massa rioolwater, filtreeling en zuivering 
van den bodem. Het heeft teu gevolge de afschaf
fing vau de lucht- ol stankpij|»en van de lediging 
van de inestfaliiiekeii iu de voorsteden. 

De tegenwerpingen toopen nltijd over de riolen 
zelven : men zegt, dat het Parijsche rioolnet nocli 
de dwarsdoorsneden, noch het verhang der netten 
van de steden in den vreemde heeft, die dit stelsel 
hebben aangenomen. Maar deze lowering is niet 
toepasselijk op Londen, evenmin op Hrussel. of 
Herlijn. De lieer De Freyciuel heeft de beginselen 
der reiniging van de steden uiteengezet en sinds lang 
de regels doen kennen, dit- te Londen van kracht 
zijn. liet verhang van twee tieiiduizendsten of twin
tig centimeter |ier kilometer wonlt als algemeen 
voldoende beschouwd. Hovendien heeft men te Parijs 
het stelsel van kunstmatige zuivering door schuiten 
cn wagens met schuilen of kleppen, dat door deu 
heer He'grand uitgedacht werd en het ongenoegzame 
van het verhang verbetert. 

Ook de bewering, dat de Parijsche riolen niet 
waterdicht genoeg zi jn, is onwaar. Een ernstiger 
betooggroiid wonlt ontleend aan de verandei i ng , die 
lu-t rioolwater zou ondergaan door toevoeging vau 
allerlei stollen. 

Men vreest, dat het zeer ongezond zal worden. 
Maar de chemische statistiek , door tien heer Frank-
land te Londen uitgegeven, toont aan, dat er geen 
zeer groot onderscheid is tusschen de samenstelling 
vnn het rioolwater der Engelsche steden, die alles 
naar het riool zenden, en der steden, die nog pri
vaat kuilen hebben. Voor het eerste geeft hij op: 
U.77 kilogram gezamenlijke stikstof op den teetiing-
ineter cn t>.'22 kilogram organische of bewerktuigde 
stikstof, en voor liet tweede 0.04 (in den tekst staat 
0.064) K G . wezenlijke stikstof en 0.20 K G . stikstof 
van bewerktuigde lichamen. Deze cijfers ziju van zeer 
groot gewicht. Men kan overigens te Londen en te 
Herlijn wandelen, zonder dnor eenigen stank gehin
derd le wonlen, als men over de ijzeren roostertjes 
gaat, die de gemetselde sehoorsteenen bedekken, 
welke dienen om de lucht in de riolen rechtstreeks 
te ver verse hen. Men neemt te Parijs geen bijzoude
ren slank waar in het hoofdriool van den linkeroe
ver op het punt, waar het de rioolstolTen 'ler Inva
lides ontvangt. 

liet eenige noodige is , duf het rioolwater blijft 
toopen en niet stilstaat. »De vloeistoffen in het 
riool", schreef de heer De Freycinet omtrent dit 
onderwerp, •hebben uit zich zei ven geen onaange-
nameu reuk], zoo zi j , wel te verstaan, aangelengd 
wonlen met de hoeveelheid water, die wij hebben 
opgegeven als het verplichte contingent der heden-
daagsche steden , namelijk honderd liter daags als 
minimum voor eiken inwoner. De versche riool-
stoffen (men kan het niet te dikwijls herhalen, omdiit 
het tegenovergestelde vooroordeel nog te veel ver
spreid is op het vasteland van Europa) hebben uit 
zich zelven geen reuk , die den werk beden eu InwOOeri 
kan hinderen." 

Dus, opdat een onderaanlsehe gang op rationeele 
grondslagen gebouwd worde, moet elke slof, die 
bederf kan geven, onmiddellijk in aanraking wonlen 
gebracht met een overmaat vnn water, en zij moet 
niet langer dan vier-cn-twintig uren in dc gan
gen verblijven. Onder deze voorwaarden wordt de 
luchtvervei-sching der riolen een natuurlijke en ge
makkelijke zaak. 

Men heeft eindelijk gezegd, dat de microben, 
waardoor de besmettelijke ziekten wonlen overgeplant, 
iu ons stolsel zullen ontsnappen an teruggevonden 
worden ui de gronden, bestemd tot zuivering. Zij 
lullen alzoo in de hoofdstad kunnen terugkomen, 
als hij/oudere omstandigheden ze voor den dag bren
gen en vermengen met de eetwaren, tlie uit de 
gevloeide gronden voortkomen. 

Zi'-'l.i;ii de tegenwerping iu al haar kracht. 

Wat antwoorden hierop de geiieesheereu en phy -
-iologen ? 

»Zoo de riolen", schrijft Murehison, tui hun ver
bat-•* roet de typfaeuse kuurt*, eenvoudig inoesjaa 
wonlen beschouwd als de voertuigen van de over
planting door de typheUM uitwerpselen, zou men in 
alle epidemieën verwachten kunnen, d i t de koorts 
u)eenderheid woedt in de huizen, dis de meest vrije 
gemeenschap hebben met de openbare riolen." 

Intusschen neemt men dikwijls het tegenoverge
stelde waar. Waar de huizen verhouden waren met 
algemeene riolen, heeft het getal gevallen van ty-
pheuse koorts het minimum niet overschreden. Inte
gendeel daar, waar de huizen niet verhuilden waren 
met eenig riool of slechts verblinden met riolen, die 
geen deel uitmaakten van eenig drameerslelsel, in 
één woonl . waar de beerputten doodliepen ten eul-
de-*uc waren), heeft de typheuse koorts ham- maxi
mum bereikt. 

Het gemeentebestuur heeft wa|ienen om den onwil 
van weerspannige eigenaren te fnuiken. 

Dt: dondolijke gevallen van typheuse koorts z i j n te 
Parijs meer dan het dubbele van die te Londen, e n 
de gemiddelde sterfte is e r grooter. 

Te Londen is sinds 1800 eeu gestadige afneming 
in Ie gemiddelde sterfte; zij is gedaald van 2ö op 
1000 tol '_>:*. Van 1869—1870 is het getal sterf
gevallen door typheuse koorts er gebracht van 3.1 
op 1011,1100 tot 2 3 , dus bijna met e e n derde ver
minderd. Tot schande van Parijs moet gezegd wor
den, dat van 1805 tot 1870 hel getal sterfgevallen 
door typheuse koorts e r heeft afgewisseld tusschen 
40 per 100,000 en G 2 ; het gemiddelde der vijftien 
jaren is geweest .">G. 

Te Rrussol, waar men het barhuarsche stelsel der 
prhaat-lediging heeft vaarwelgezegd, is de sterfte 
op duizend inwoners van 1849 t i t 1880 gedaald van 
27.8 op 2 3 , en de typheuse koorts beeft e r op 
elke 1011,000 inwoners e e n getal slachtoffers geeischt, 
dat in 1880 gebracht is op 36. De heeren Jans-
sens e n Van Mierle te Hrussel, belast inet den ge-
zoiïóNlieidsdtenst, schrijven die verbetering toe aan 
het floor ons bepleite stelsel. 

Men kan gelijke betooggroiulen ontleenen a a n de 
statistiek van Frankfort a / M . , Hamburg, Dantzig, 
Herlijn 

De heen-n Schloesing e n Fraiikland hebben aan
getoond, dat het rioolwater, gefiltreerd door 2 of3 
meter dooi dringbaren grond, ul ziju zuiverheid her
krijgt. Deze zuivering is te danken aan een bijzon
dere microbe, dit: zich in den humus e n iu het riool
water bevindt, de bewerk tuigde stoffen oxydeert e n 
de gisthare liestanddeeleu doet vei keereu in ilellstof-
tehjke stikstofverbindingen. Zoo dt: jobslmden gelijk 
luidden, zou men alle dierlijke bemesting moeten 
vei bieden, al den mest door ij/er vernietigen. 

Achter hel verslag van Duiand-Claye is een 
brief van Frank land aau den ins|H>cteiir-geiieraal van 
den waterstaat Mille afgedrukt, waarin hij beweert, 
dat hel rioolwater, zelfs aangedaan tloor cholera 
en typheuse koorts, na voor de vloeiingen gebe
zigd tt zijn, nooit eenige ziekte heeft overgeplant. 
In verband met dit onderwerp is tevens een vlug
schrift verschenen van Dr. Marjolin, over de onge
zonde woningen (Parijs, hij G . Masson). Daarin is 
ook veel leerrijks. 

Wij praten steeds over ontwerpen, maai inderdaad 
zijn wij buitengewoon sleiirziek. Het is de rol der 
wetenschap, de gemeentebesturen wakker te maken. 

(Uit Le Temps.) 
Q. 

O V E R E E N K O M S T M E T DE l l O L L A N D S C H E 
IJZEHEN-SPOtHt W E G M A A T S C H A P P I J . 

Uit de uitvoerige stukkeu hij het wetsontwerp, 
dat 84 artikelen en eene lijvige Memorie van Toe
lichting bevat en van vele bijlagen is voorzien , blijkt 
in substantie het volgende: 

De bevoegdheid • van het Ri jk , om zich in het 
bent te stellen vun den Hollandschen IJ..ereu-spoorweg 
vau Amsterdam uaar Rotterdam, en daarvan den 
eigendom te verkrijgen, werd bet longen in ai I. M'i 
der voorwaarden van concessie, verleend hij de ko
ninklijke besluiten van 1 Juui 1830, n". 75, en 
22 'uni 1840, n 8 . 6 0 , welke artikelen worden 
medegedeeld. 

Krachtens het koninklijk besluit van 17 November 
187!', n". H i , treedt die bevoegdheid in op 1 
Juni 1881, 

De llollaiiilsche IJzeren-spoorweg is, bewesten het 
voormalig station aau de Willenisjmort te Amster
dam, in verbinding gebracht met den Staatsspoor
weg op of bewesten den Spaarndaminer zeedijk, krach
tens overeenkomst van 10/20 October 1 8 6 9 , aan
gegaan tusschen den Minister van Binnen landsche 
Zaken eu den Raad van Administratie tier Maat
schappij , en te Rottenlam met hctgemeens<diap|ielijk 
station aldaar, volgens de overeenkomst van 20 
Maart i 8 6 0 , legelende de voorwaarden van aanleg 
en inrichting van dat station tot geraoenschappelijken 
dienst voor het vervoer van personen en goederen 
over de Staatsspoorwegen en over den Hollaiulsrheii 

Uzeren-sjMHti weg, goedgeJUMird den 28en Mei 1869 
dooi' den Minister vau Hinnenkindsche Zaken en door 
deu Itaad van Administratie der IloJJhOvuechC IJzcren-
spoorwegmuutschappij. 

Verder zijn door de Maatschappij gemaakt: 
l o de verbinding van den Hollandschen Ilzeten-

spoorweg te Haarlem, langs Beverwijk, roet den 
Noord hu Hand se hen Staatsspoorweg bij Uitgeest, krach
tens de haar verleende concessie van 1 8 6 5 , ver
vallende I Mei 1017; 

2o. de spoorweg van Amsterdam over Hilversum 
en Amersfoort naar Zutlen. met eene zijtak van 
Hilversum naar Utrecht, krachtens de haar verleende 
concessie van 1870 , verval lende I o Mei 1026. 

De beide sjmorwegen kunnen nog volgens art. 40 
der wet van 9 Apri l 1875 (Staatsblad no. 67) ge
naast worden. 

Nog wordt door de Maatschappij , krachtens de 
haar verleende concessie van 1S65 , geëxploiteerd de 
Noort lbo Nautische Staatsspoorweg , van Amstenlam 
naar Den Helder. 

Aan eene beslissing, in welken zin ook, hetzij 
tot naasting van den spoorweg, hetzij voor eene 
nadere regeling der exploitatie, diende een onder
zoek vooraf te gaan naar de kosten, door de Maat
schappij voor aanleg en uitrusting der door haar 
geëxploiteerde wegen besleed, welk onderzoek v.t-l 
tijtl vorderde. 

Maakt hei Rijk gebruik van zijne bevoegdheid, 
om den Hollandschen IJzeren-spoorweg te naasten, 
dan is overneming van de verbindingslijn Haarlem— 
Uitgeest onvermijdelijk, omdat de exploitatie vnn 
tien Ntiordhollatidschen Staatsspoorweg mede ver
vult. Hok moet dan voorzien worden in de kosten 
voor verbetering der stations Haarlem, loeiden, 
's-Gravenhage, Delft en Schiedam, waarvan de em
placementen groote uitbreiding behoeven , en waartoe 
ook de Maatschappij reeds heelt moeten besluiten, 
en eindelijk iu de kosten tier exploitatie-inrichtingen, 
waaronder de seinen en werkplaatsen behooren, en 
van het rollend materieel. 

Hier volgt dan eene uitvoerige opsomming van 
de waaiden, waarop alsdan moet gerekend worden , 
die voor de wegen en de exploitatie-inrichtingen 
gesteld wonlen op f 20,950,000 en ƒ 4 , 8 5 9 , 0 0 0 , 
te zamen f 35,800,000. 

Wordt tot exploitatie van Staatswege besloten , 
en oordeelt men die mogelijk volgens de wijze en 
de grondslagen der Maatschappij, dan zou, vol
gens hart: verslagen, voor de financieele uitkomsten 
over | S " S en 1870, hij lienadering verkregen ziju 
aau netto-opbrengsten voorde Maatschappij : in 187* 
f 1,366,573 ul' 5.20 p C t van bet kapitaal van 
/•55,809,000, eu iu 1879 ƒ 1 , 3 7 9 , 8 1 1 of 5.42 
pCt. van gelijk kapitaal. 

Naast de vraag, of op die uitkomst ook bij Staats
exploitatie mag worden getekend, mag met grond 
de weiisehelijkheiil wonlen be t w ij f e l d , om tot 
S t a a t s e x p l o i t a t i e over te gaan, zoo lang die 
niet tot alle spoorwegen kan worden uitgestrekt, 
daar de concurrentie met particuliere ondernemingen 
onvermijdelijk moet leiden lot onbillijkheid, eu tot 
hei gevolg, dat men, evenals in Relgie en Duitsch
land, verplicht wonlt , ontijdig tot aankoop van 
andere lijnen te iie-duiten , hetgeen alsdan slechts 
hij minnelijke overeenkomst en op voor den Staat 
bezwarende voorwaarden zou kunnen geschieden, 
hetgeen o iel voorbedden wordt gestaafd, en met 
betekening van het maatschappelijk kapitaal van de 
Exploitatie-maatschappij. en tic verkregen netto
winsten, zoomede het aandeel van den Staat in de 
bruto-opbiengst. Tegen 4 pCt. berekend, vertegen
woordigt tlil een kapitaal, naar de uitkomsten van 
1H78 van / 19,592,423, en naar die van 1879 , 
/ 20,310,325. 

Uit een financieel oogpunt is dus, volgens de 
Regeering, o v e r n e m i n g van de lijnen voorden 
Slant op dit oogenblik n i e t aan te bevelen, en 
dit te minder, daar. zoo de lijnen aan deu Staat 
behooren, de eischen tot tut breid trig en vermeerde
ring van werken steeds hooger werden gesteld, dan 
wanneet' eene Maatschappij voor eigen rekening 
beheert. 

Hierbij gelet op de omstandigheid, tlat de exploi
tatie door de HoUandsche IJzeren-s[ioorwegmaat-
sehappij met veel zorg en toewijding voor het publiek 
belaag geschiedt, scheen het in alle opzichten ver
kieslijk, zoo d i t , lender het recht van beschikking 
over de spoorwegen, zoodra *s Lands belang dit vor
dert, prijs te geven, mogelijk was, haar m e t h e t 
b e h e e r d e r l i j n e n h e i a s t te l a t e n , en daar
bij eeue betere regeling te makeu voor de exploi
tatie vair de Staat ss poor wegen in Noord-Hol land , 
waaraan de behoefte is gebleken cn erkend. 

Het deswege met de Maatschappij gepleegde «ver
leg heeft tot de volgende uitkomst geleid; 

l o . dat de Staat het recht verkrijgt om te allen 
tijde op billijke voorwaarden te kunnen beschikken 
over al dc lijnen bij tie Miuitschappij in beheer; 

2o. wijziging der voorwaarden voor exploitatie 
van den Noonl hollandschen Staatsspoorweg eu van 
andere spoorwegen, die nog voor rekening van het 
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Rijk inuchti'ii worden aangelegd, krachtens de wet 
van 10 November 1 » 7 5 (Staatsblad no. 205) of 
van spoorwegen. over welke de Staat Iiij overeen
komst met andere ondernemingen, hij naasting, of 
op andere wijze de lieschikking mocht verkrijgen. 

Die regeling is gegrond op het beginsel, dat de 
Maatschappij voor hel gebruik van Staatsspoorwegen 
aan den Staat eene jaarlijksche huur betaalt, en 
overigens die Spoorwegen op den/elfden voet beheert 
als de lijnen, die zij zelve heelt aangelegd. 

De huurprijs is bepaald op ƒ 8 0 0 per kilometer 
vooi- gedeelten van BpOOTWegen, die niet terstond 
over de geheele lengte voor bet vervoer van reisigers 
eu goederen kunnen geopend wonlen. Nadat de l i j 
nen, elk in het bijzonder, geheel voor het verkeer 
geopend zijn, het lste jaar /"1000, het 2de jaar 
f 1200 cn zoo vervolgens tot het zesde jaar, wan
neer de prijs ƒ 2 0 0 0 bedraagt en vervolgens met 
f\00, tenzij de Maatschappij kan aantoonen, dat 
de bruto-opbrengst niet in dezelfde reden is toege
nomen, wanneer de huurprijs voor dat jaar tot het 
bedrag van het voorgaande jaar beperkt blijft. 

Verder bekostigt de Maatschappij, gedurende de 
exploitatie, het leggen van bet tweede spoor, alle 
werken van uitbreiding en, behoudens eene enkele 
uitzondering, alle herstellingen en vernieuwingen. 

Op haar verlangen kunnen ook die kosten voor 
uitbreiding van werken hij erkenning der behoefte 
door den Staat betaald worden, maar is zij gehouden 
daarvoor eene jaarlijksche rente van 4*/ a teu hon
derd te vergoeden. 

De kosten der werken, door de Regeering goed
gekeurd, worden bij het einde der concessie terug
betaald voorzoover 'Ie gelden niet door het Rijk zijn 
verstrekt. 

Volgens deze regeling wordt de Maatschappij ont
heven van de controle van den Staat op hare ont
vangsten cn van tie ongelijk werkende voorwaarden 
der tegenwoordige concessie; zij zal zich dus vrijer 
kunnen bewegen en voor de ontwikkeling van het 
verkeer hetzelfde belang verkrijgen als op de door 
haar aangelegde spoorwegen: 

3o. dat de Maatschappij zul voorzien in de ge-
wenschte spoorwegverbinding tusschen IJmuiden en 
Velzen, waarop meer en meer wordt aangedrongen 
en die ook voor den handel van Amsterdam onmis
baar mag geacht worden; 

4o. dat de Maatschappij het eventueel verlies op 
den stoomlmoi dienst tir--srheu Enkhuizen en Staveren 
tot een maximum bedrag van f 50,(101» per jaar 
voor hare rekening neemt. 

De afstand der overige lijnen, dus de Oosterlijn, 
tegen den kostenden prijs, kan voor den Staat een 
zeer belangrijk voordeel opleveren, wat doorbereke
ningen wonlt toegelicht. 

Tegenover het zeer groote voordeel, dat dus voor 
den Staat in de bevoegdheid tot naasting van den 
Oosterspoorweg tegen den kostenden prijs gelegen is, 
is in de nieuwe overeenkomst de bepaling opgenomen, 
dat die prijs bij naasting zal verhoogd worden met 
één ten honderd van het op de aandeelen in het 
maatschappelijk kapitaal gestort bedrag voor ieder 
jaar , dat het tijdstip der naasting verwijderd is vau 
I Januari 1900 , zonder dat deze verbooging over 
een grooter kapitaal dan vijftien millioen gulden be
rekend wordt. 

Hiermede staat verder in verband de ten aanzien 
der overneming van bet materieel en de exploitatie-
inrichtingen gemaakte bepaling, dat kosten van aan
schaffing verminderd worden door eene jaarlijksche 
afschrijving van 1 p C t . gedurende de eerste 10 
jaren, van 1 pCt. gedurende de volgende 10 jaren 
en van ' / a pCt. voor elk later jaar. 

Deze bepalingen waarborgen dus len allen tijde 
eene naasting door den Slaat op billijke voorwaarden 
en beletten de Maatschappij nochtans niet, om bij 
voortdurend goed beheer cn door het aanbrengen 
van belangrijke afschrijvingen, hare erkende soliditeit 
te handhaven, al spreekt het vanzelf, dat zij zich 
ten bate van het algemeen belang groote offers heefl 
moeten getroosten om hare voor het oogenblik meest, 
winstgevende stamlijn te behouden. 

Dit nu i - in algemeene trekken de aangegeven 
regeling, die iu de bijzondere artikelen der over
eenkomst nog nader wordl toegelicht. 

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 . 

A F D E E L I N G U T R E C H T . 
Vergadering van Dinsdag \ October. 

In deze vergadering werd door den beer Nieuwen-
huis eene voordracht gehouden over de restauratie 
van de Domkerk te Utrecht, en wel voornamelijk 
over de vraag, hoe de ka|>elleu der koor-kapellenirans 
behoorden te worden afgedekt -*- eene vraag, hier 
daarom van te meer belang, omdat daarin een groot 
verschil van gevoelen bestaat tusschen de door den 
Minister van Binnenlandsche Zaken lienoemden des
kundige en tusschen den heer Nieu wonhuis; een ver
schil van gevoelen, dat aanleiding zal geven tot, het 
uiet-uitkeeren der Rijkssubsidie eu daarmede tot de 
staking der restauratiewerken aau de Domkerk. 

De heer N . behandelde rle zaak eerst uit een ge
schiedkundig oogpunt; hij ging terug tot dt; over
dekking der oud-christelijke en Ruiiiiiniwhe kerken, 
en wees erop, hoe vooral eenvoudigheid in de con
structie op den voorgrond stond: hij toonde aan, 
hoe, waar en waarom bij dc ontwikkeling van den 
Gothischen kerkvorm de eenvoudige overdekking plaats 
maakte voor eene meer ingewikkelde, noodzakelijk 
geworden om aan verschillende eischen te kunnen 
voldoen; maar wees er ook op, tint overal, waar 
deze eischen vervielen, men ook weer tot den een-
voudigeit dakvorm terugkwam, terwijl hij ileze be
schouwingen met tal van voorbeelden toelichtte. 

Nadat hij aldus ontwikkeld had welke dakvorm 
in hoofdzaak gebruikelijk was geworden, besprak hij 
hetgeen Viollet-le-Duc in zijn hiet ion na ire de far-
ehiioeture /rancaiee omtrent dit onderwerp zegt, 
«•ii hoe deze juist omtrent het voor Utrecht kritieke 
punt met zich zelven in tweespraak is. Dit aan te 
halen achtte hij noodzakelijk, omdat de Rijkscom
missie zich voor bet grootste gedeelte op bet oordeel 
van Viollet-le-Duc beroept. Daarna vergeleek hij de 

toestonden van Utrecht, die eene aanzienlijke reductie 
van den gewonen hoofdvorm vertoonen , met. de weinige 
voorbeelden, die in gelijken zin waren gereduceerd, 
en hoe in geen dezer voorbeelden de kapellen door 
afzonderlijke hooge tentdaken waren afgedekt: hoe 
bijv. juist in de kathedraal van Bear t va is, waarvan 
het koor als de schoonste Fransche kooroplossing 
geldt, deze daken niet voorkwamen, en hoe Eerste) 
iu ziju UYener Votifkerk bijna geheel deze oplossing 
van Heuovuis bad gevolgd en dus ook rle hooge tent
daken veroordeelde, erop wijzende, dat ook Viollet-
le-Duc toegaf, dat hier rle hooge daken eene schoone 
architectuur niet mochten bedekken, en zelfs in de 
restauratie van de Nótrc-Daine te Parijs zulke daken 
had achterwege gelaten. 

Daarna besprak hij de overeenkomst van de kerken 
van Doornik en Utrecht, en ontwikkelde als zijn ge
voelen . dat zeer mogelijk ook voor den houw der 
kerk eet ster uit Henegouwen was geroepen, 
gelijk 00 jaar later een Mr. Jan uit Henegouwen 
was gekomen om den toren tc liouwen. en hoe ook 
alle latere kerken, in Utrecht's koorvorm geboowd, 
iu de bedekking der koorka|>ellen de afzonderlijke 
kapelbedekking hadden laten vervallen, zoodat men 
kon zeggen, dat er geen geschiedkundig voojfcwld 
bestond , dal de meening van de Rijkscommissie kon 
wettigen. 

Hierop ging hij tot de technische beschouwing; 
i»ver, en hoe er in het algemeen 3 verschillende 
overdekkingen mogelijk waren: die met afzonderlijke 
daken van iedere kajiel, die met rondgaand lessc-
naarsdak over alle kapellen, eu die, waarbij heide 
gevallen wenlen vereenigd, z lal dc afzonderlijke 
kappen eigenlijk op het lessenaarsdak stonden, llij 
besprak nu de technische mogelijkheid Iiij de gevon
den vormen van Utrecht, hoe daar de eerste oplos
sing onmiddellijk verviel, hoe de tweede wijze vol
komen paste aan de bestaande vormen, constructief 
eenvoudig was en geschiedkundig strookte met. alle 
voorbeelden met Utrecht's Dom vergelijkbaar en daarom 
dooi hem was aangebracht, en hoe de derde wijze 
door de Rijkscommissie, bij plan van den heer Cuypers 
gevraagd, als verbindend out Rijkssubsidie Ie bekomen , 
door geen enkel geschiedkundig voorbeeld was ge
wettigd, onlogisch cn onconstructief was, de boven-
architectuiir van het hooge koor voor een groot deel 
bedekte, eu daarmede hoogst nadeelig inwerkte op 
de alge!ui-Ie verhoudingen der architectuur van de 
Domkerk, die toch reeds, volgens vergelijking met 
andere kathedralen, zeer laag in verhouding was. 
Ten slotte deelde hij mede, dat, terwijl de Rijks
commissie, op grond van de wetten van logica en 
constructie, verlangde, dat dc vlakke lessenaarsaf-
dekking der koorkapellen zou worden verrijkt met 
daarop geplaatste hooge tentdaken, juist omgekeerd 
de Keulsehe domhouwtueester op dezelfde gronden 
heeft aangevraagd, de beslaande tentdaken iu Keulen 
te mogen doen vervallen, hoewel ze daar geschied
kundig behooren, omdat het watenlichl-hniideii daar
van onmogelijk is, en bij vertrek der Dombnii-hiltte 
deze tweede dom anders evenzeer te gronde zal 
worden gericht als met den eersten het geval is ge
weest. Persoonlijke bespreking met verschillende 
buiteiilaiidsi-bc deskundigen had hem dan ook be
vestigd in zijne overtuiging, dat de door hem ge
volgde, oplossing de juiste was; dat het beter was 
eene Rijkssubsidie, die onder zulke dwangmiddelen 
werd aangeboden, te laten varen, en de restauratie 
te staken , dan tegen beter weten in onjuist te restnu-
reeren. Temeer daar ook de Minister vau Binnen-
landsche Zaken had geweigerd dc betwiste vraag door 
een college van buitenlaiidsche desk undigen te doen 
uit maken, of zelfs de subsidie door te laten gaan, 
totdat het vraagpunt iu o|>enbare discussie zou zijn 
uitgemaakt, maai onrnkidelijke afbraak en verande
ring eischte, of uitkeering der subsidie weigerde 

Bij een en ander liet bij verschillende afbeeldingen 
rondgaan, die tot opheldering van het besprokene 
konden dienen. 

Berichten en mededeelingen. 
11 I N N E N L A N D. 

' S - G r a v e i l h a g e . Z. M . de Koning-Groothertog 
heefl in de orde van de Eikekroon benoemd tot 
officier deu beer F. C. Hake, hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat iu Noord-Brabant. 

- Onlangs beeft zich alhier een Maatschappij 
geconstitueerd, welke het etablissement »Zeerust" te 
Scheveiiingen overneemt en zich ten doel stelt het 
belangrijk, ook door bijbouwing. uil te breiden eu 
doeltreffend te exploiteeren. Het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt ƒ 3 0 0 , 0 0 0 , uit te geven in twee 
seriën, elk van / ISO,000, waarvan de eerste reeds 
bijna geheel is geplaatst. Tot directeuren wenlen 
benoemd de heeren J. Stam, P. J . tie Sonnavilleen 
Mr. W . O. T. van Oudheusden; terwijl tot com
missarissen werden gekozen de heeren Jhr. Mr. E. 
van den Berch van Heemstede, advocaat, Mc. A . 
de Wit eu W . J . II. Furnéc. 

- Volgens bij de Regeering ingekomen bericht, 
zal iu 1882 te Bordeaux door de Soviet,• Philoma-
tique eeue tentoonstelling van voortbrengselen van 
landbouwnijverheid en kunst gehouden worden, die, 
voiirzoovcel wijnen en geestrijke dranken betreft, 
voor deelneming uit alle landen openstaat 

Tot het bekomen van inlichtingen wordt verwezen 
uaar de Nederlandsche .Maatschappij tot bevordering 
van Nijverheid, te Haarlem, aan welke verschillende 
bescheiden, tot die tentoonstelling betrekkelijk, zijn 
toegezonden. 

Amsterdam. Bij de Hollandselie Spoorweg
maatschappij is benoemd tot adjunct-inspecteur de 
heer VV. II. Rulfelse, thans chef de bureau bij de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen te 
Rottenlam. 

Rotterdam. De vorige week weid den alge-
treden onder-directeur der Gemeentewerken eene 
aangename verrassing bereid door een 70tal bouw
kundigen en werkbazen alhier, bij gelegenheid dat 
genoemde heer die betrekking verwisselde met die van 
lubtieklandtncter van Schieland. Bij de aanbieding 
van het geschenk, uen notenhouten cilindethuieaii 

met. dito stoel, deed de woordvoerder der aanbiedings-
coiuuiissie uitkomen, dal dit geschenk den heer 

1 Schuiten niet vereerd wenl om zijn vele en belang-
J rijke aan de gemeente bewezen diensten — hoewel die 
. in elk opzicht hem ieders hulde doen waardig zijn — 
j maar uitsluitend als een aandenken van de bouw

kundigen en uitvoerders van bouwwerken , waarmede 
i hij uit den aard zijner betrekking in aanraking kwam, 

voor de bereidwilligheid om le helpen en terecht te 
wijzen, welke hij steeds beloonde temidden zijner 
zeer drukke ambtsbezigheden; zoomede om rle stipte 
rechtvaardigheid en onpartijdigheid, die hem aller 
vertrouwen deden verwerven en om de tactvolle en 
humane wijze, waarop hij iu den strijd tusschen ge
meente- en particulier belang een bevredigende uit
komst wist teweeg tc brengen. 

U t r e c h t . De ingenieur hij den Nederlaiidschen 
Rijnspoorweg, de heer C. Martens, is benoemd tol 
ingenieur bij de Indische Stoomtramwcg-maatschappi). 

- Aan de Nederlandsche Bell-Telephoon-roaat* 
schappij is vergunning verleend tot den aanleg en hel 
gebruik van voor publiek verkeer bestemde electrische 
geleidingen. 

G r o n i n g e n . De eerste rechtstreeksche verbin
ding van dc Pruisische met de Nederlandsche scheep-
vaarlkanaleu is totstand gekomen, nl. te Stadskanaal 
bij Ter-Apel, bezitting van de gemeente Groningen. 
De Eems, de Dollard enz. zijn daardoor onmiddellijk 
verbonden met onze kanalen. Het verbindingskanaal 
inet zijne werken is opgenomen en goedgekeurd, en 
de o|M-ning is ophanden. Groote voordeelen worden 
met grond van deze nieuwe internationale verbinding 
te water verwacht. 

— De heer G. A . Hoogenstraton heeft aangeno
men deu aanleg en de exploitatie van een stoomtram 
van Zuidbrock , over Sapperueer en Hoogezand naar 
hier; plaatsen die zoowel door den spoorweg als door 
straatweg eu kanaal met elkaar verbonden zijn. Aan 
de gemeente Groningen is thans het verzoek gedaan, 
gebruik te mogen maken van den hoofdweg, die door 
gemelde plaatsen loopt en van de kunstwerken in 
dien weg. 

A r n h e m . De heeren De Vogel, Waal & Co. , 
bankiers alhier, J . C. Slingervoet Ramoiidt, assu
radeur, insgelijks hier woonachtig, en Krom & Co., 
ingenieurs en industrieelen te Amsterdam, hebben 
aan den Gemeenteraad concessie gevraagd voor den 
aanleg en de exploitatie eeuer algemeene telephoou-
veroinding deze gemeente. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . Door Gedeputeerde Staten 
zijn i i : hunne jongst.- vergadering bij den provinci
alen Walci-stant bevorderd: tot opzichter Ie klasse 
G. F . C. Kahle en .1. F. Oiiwerkerk . en tot op
zichter 2e klasse T. Schoondei heek en T. F. Crel-
coetir. Aan sommige opzichters wenl tevens eenige 
verbooging van jaarwedde toegekend 

Z w o l l e . Hij den Raad dezer gemeente is inge
komen eer: mededeeling van Burgemeester en Wet
houders, liet rellende een gehouden onderhoud met 
den directeur van de Nederlandsche Centraal-spoor
weg maatschappij over de voorwaarden, waarop, naast 
de beslaande spoor weghing over deu Usel . een brug 
voor gewoon verkeer kan worden gelegd , alsmede 
betreffende hel medegebruik vau de bestaande spoor
wegbrug ten dienste van deu aau te leggen locnul-
spoorweg. Bedoelde voorwaarden ziju als volgt.' lo . 
dat de gemeente mede-eigenares kan worden van 
de pijlers der brug vooi zooverre zij die noodig heeft, 
en tot dat einde aau de Cent raai-spoorwegmaat
schappij terugbetaalt eeu evenredig deel van de kos
ten dier pijlers; daar die pijlers p. m. 4 ton hebben 
gekost, zou dat evenredig deel p. m. 2 ton moeten 
bedingen; en 2o. voor de l,oeaal-s|morwegmnat-
scliappij voor het medegebruik van be bestaande 
spoorwegbrug, tegen betaling van de in dergelijke 
gevallen gebruikelijke vergoeding. 

N i j m e g e n . De Gemeenteraad besloot, met 15 
tegen 1 stem, een Madonnabeeld op den hoek van 
het raadhuis te plaatsen, zooals dat vroeger daar aan
wezig was. 

W a g e n i n g e n . Dingsdag j.1. is door den ge-
meeiiteopzichier, den heer S. Bitters, de eerste steen 
gelegd voor het station van den stoomtram. 

A l k m a a r . Er is sprake van, dal de HoUandsche 
lJzeren-s]iooi'wcg!iiaatschappij eene lijn wil aanleggen, 
vau Castiicum via Egmond en Bergen naar Alkmaar. 

G o u d a . De richting van deu ontworpen stoom
tramweg door dc Ki'irnpeiiervvaaid is nu vastgesteld. 
Vau bet station alhier aanvangende, zal de lijn van 
Stolwijkersluis, langs de Veenkade, achter Stolwijk 
o m , loopen tot de Rhee, halfweg Stolwijk en Berg
ambacht; van daar langs den grintweg tot en door 
laatstgenoemd dorp, om verder langs den Kerk weg 
Schoonhoven te bereiken. 

H e l l e v o e t s l u i s . In de raadsvergadering van j l . 
Maandag las de voorzitter eeu ingekomen verzoek
schrift voor vau de heeren A . G. Dijkennaii te Breda, 
W. van Leeuwen alhier, en S, Brons te Breda, om 
vergunning tot hel leggen van rails iu de straten 
voor een stoomtram, die van hier naar de Nieuwe-
sluis gaande, aldaar den weg zou inslaan naarSpij-
kenisse, om dien op Uselmonde tc vervolgen. 

Aan dc besturen vau verschillende gemeenten op 
Voorne-en-Putten en Uselmonde ziju verzoekschriften 
van gelijke strekking ingediend, evenals aan den 
Minister van Water-staat voor het gebruik van den 
Kanaaldijk. 

M i d d e l b u r g . Door Gedeputeerde Staten van 
Zeeland is voor de benoeming van een hoofdingenieur 
van den provincialen Waterstaat de volgende voor
dracht opgemaakt: l o . M . B. G . Hooger waard, 2o. 
W. Vet'wey A z , , 3o A . A . Kekaat', allen ingenieur 
2de klasse bij 'a Rijks Waterstaat. De buitengewone 
vergadering der Staten is tegen 11 October bijeen
geroepen. 

Heerlen. De Gemeenteraad heeft met algemeene 
-temmen liesloten, concessionarissen van dei; stoom
tram Sittard—Heerlen—Simpelveld , gedurende l 0 
achtereenvolgende jaren, eene reiilegarantie vau 3 
pet. van ƒ 3 0 , 0 0 0 toe tu staan, onder voorwaarde , 
dat het door de heeren Van Oppen c. s. gedaan ver
zoek om renlegarautie voor den spoorweg Sittard— 
Heerlen—Kohlscheid niet wordt ingewilligd. 

^iMilvomliiGiiirt ' i i V.III AJiiiliostnIiniEfii. 

H M H uil ujt • 10 Uil . 
' N - H Ü R C , le II '/j uren, door het ministerie vau water-

slaat enz., aau bel gebouw van bet pmv. bestuur: hel 
driejarig onderhoud van at de werken Itehnnrende tot het 
kanaal duur Voorue. in Zuid-Rolland. Raining 57.900. 

Vllage, te 111/, uren. door bel iniuisterie van binuenl. 
zaken, aan liet gebouw van bet pmv. bestuur: bet bou
wen van een woonhuis vont den geneesheer-directeur bij 
•Ie iu-;uuibouvv-zijnde Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
met kraaminrichting te Rotterdam. Itamiiig ƒ20.722. 

II o rd recht. te 12 ureu. ter sec re t u i e : In, de levering 
van gegnteii-ijzereii bui/en eu hulpstukken voor de flOOg-
ilritk-walerli-jdiiig, tot een gezar lijk gewicht van 
861,900 KG.; So. de levering van afsluiters, brand- en 
standkranen voor idem. 

Antwerpen, te 12 uren. dour bet bestuur van deu 
polder [allo. hij den seiTetaris-|ieiitiiiig!iieester \ \ Wouters: 
lo. bet leveren eu stellen van eene direct werkende hevel-
ceiltl-ifilgaalpuiupliiacbine, stoomketels en annhnoreu; 2». 
het stichten van de gebouwen voor de plaatsing der iMa
chine en verdere tot de stichting van bet stoomgemaal 
behoorende werken. 

»-ll II g r . te 1 uur, door burg. en weth.: bet bouwen 
van eeue tolgaar.Icrswnniug met tolboom aan de Kerk-
hollaan, aldaar. 

Iliiiirii. l<- 2 uren, in het buis van correctie: het ver
richten van vernieuwingen en herstellingen aan- en het 
tweejarig onderhoud vau het buis vau bewaring, aldaar. 

Drirt, 's avonds 7 uren, bij I'. van den Arend: hel 
houwen van 0 dubbele woningen aan het Gcldolnnzeiiad. 
Inl. bij deu architect 11. <ï. Wuanders. 

Deventer, door |ml<lcruie<>slci-s van de Nijenb.k.-r-eii-
Wilpsche Klei : bel verzwaren eu verhoogen van een ge
deelte di|k iu bet weiland, nabij de Steenenkaiuer, 

Diiisriag. I I « e l . 
K.i.-riii.iii.l te :j uren. d.mr de commissie van admin, 

over- de gevangenis: de levering der benoodigdheden voor 
bet onderhoud der gevangenen ged. '82. 

\\ i n - l l - r l . i - , | Z O , I 
'a-Hage, te 11 uii-n. door het ministerie vau water

staat enz.: het maken van eenige werken aan den beno-
deuiuoinl der Nienwe-.Mci wede. onder de gemeente Zwa
luwe. Raming ƒ40,400. 

Tlie . |»<-ni»Hr. te 11 uren. bij Kien ba ns : hel verdedi
gen van den on.lei zei-s.-hen oever van h.-t cal. waterschap 
Scherpenisse donr li.-zinking eu steenbestorting aan de 
waterkeering van bet waterschap. 

Hi-.-a.i. te 11 uren, door den architect .1. M. Marijnen, 
voor L van Kakerken, bij Kwisthout: hel bouwen van30 
arbeiderswoningen, alsmede 2 bui/en met verdieping. 

1'lrerht, door de directie der Nederl. Hijiis|mnrweg-
uiaalscbanpii: bet makeu van .-en balteg.-bo'uw aan deu 
krochtdijk, Vleuten, tusschen Utrecht en Har len. Aauw. 
Ml Oct, te 0 ureu. 

KHncrkerk, voor Mr. A. I M I L i l.lpev: bet afbreken 
dei huizing bewoond donr .1. R. 11 inga, Ii- llo/iun eu 
bet wederopbouwen van eene nieuwe bnerenliuizing. Inl. 
bij den architect .lac. If, Nijdnm, to Irusum. 

Ilonderditc , III Ort. 
Hiiiirlem, tc2orcu, door burg.en weth.: lo. het bouwen 

., he den 
Prins-Hendrikstraat op den hoek ' 

ile Wilhelminastraal, aldaar. Ruining ƒ 55,000; 2o. het 
makeu van riolen, vergaar- en verbiiidiugsputl.-n, bet np-
hoogi-n van de Frans-Halsstraat, hol leggen van hard
ste trottoirbanden, bet maken van bestratingen, bet 
zetten van knplagon. het hardmaken eu In-grinten van 
trottoirs np het Erans-Halspleiii, in de l'i,itis-||al"liaat 
en langs d.-n Schooterweg, aldaar. Raming ƒ 10,800. 

IT tree l i t . te 2 uren. «loor de maatschappij lot expl. van 
Staatss|HHirwcgeii.aan h.-t ceiitraalbiin-aii: het leveren van 
stalen spoorstaven, stalen lasclt- en eitulplatei ijzeren 
haak- en schroefl n. in 2 pere. 

Vrijdujc. 14 O i l . 
A r n h e m , te 12 ureu, door het ministerie van water

snuit enz., aan het gelmuw van het prnv. bestuur: het 
vernieuwen van de Hutirliiigschebrug, gelegen in de Lno-
n.-ii-.he wetering, iu 's Rijks-grooten weg le klasse, no. H, 
van den Teer*lijk naar Grave, prov, Gelderland. Hamhui 
ƒ 2906, 

Lelden, te 12 un loor deu architect W. K. vau der 
llevden: het maken van eene woning op deu tuin aan 
den Wittensiiigel. teg .ver den Hortus. 

Nel ml en , luj 'I'. Bosnia; bet wederopbouwen der af
gebrande huizing i-u schuur voor 'f. .1. linsma. aldaar. 
Aauw. 10 Het, te 2 uren. 

Zaterdag, Ir» Het. 
Ulplri-.lil te 12 men, door hel bestuur van bet wa

terschap (titMit-Miidrecht, bij W. A. Snoeck: hel verswa
ren van den ringdijk van bet waterschap. 

Utrecht, te 2 uren, dnor het iniuisterie van water-
slaat enz., aan bet gelmuw van het prov. bestuur: bel 
verrichten van baggerwerk in den gekanalis 'den Hul-
landsche-Us..]. 

Kan II.Ii i i In donr de coiniu. voor den aanleg van 
een weg van den Rotler.lauische.lijk naar deu straatweg 
van Rotterdam naai' Dordrecht: bet graven van ongeveer 
425 str. M. bermslont. met bet maken der .lammen eu 
het leggen der duikers, benevens het nuder-pliiliel-bren-
gen van dien weg. llestek ligt hij Oosthoek, in Het 
Wapen van Kat.-n.lrecbl. aldaar. Inl. hij den dijkgraaf 
.1. Noordzij, te Churl, ii* en den heemraad I'. Vermaas, te 
Rotterdam. 

l l a . i m l . i t . 13 Ol ' t . 
Ilurdrerlil , Ie 12 uren, door bet gemeen te best.; het 

stellen der gegoten-ijzeren buizen en hulpstukken, af
sluiters en brand- en standkrau.-n voorde hoogdruk water
leiding. beiHXNligd vimr de waterdichte bevestiging. 

(..ii im lino , te 2 uren, d.mr het gemeentebest.: bet 
maken van den kademuur langs den Havendijk nabij de 
Korenbiug. Aanw. Ill Oct, te 10 uren. 

IMn-riiiK, |*< Ort. 
Kol le rd i tm, in het Timmerhuis: de levering vun 200,000 

(irès-keien, O.10 bij 0.16, hoog 0.15 II. 
W««MÉIl f f , I H Ort. 

.11»Ite, te 11 uren. d.mr bet ministerie van waterst. 
enz.: de uitvoering van eenige weikeu tot nnruialiseering 
van de Waal under Varik. Opheruert en Heere waarden, 
tussch I.- kil. ten-aaien 112 eu 116. Aauw. 15 Oct. 
Raming ƒ74.000. 

Dordrecht, te 11 iin-ii. hij .1. ('. vau der Horst; het 
bouwen van een fort aan den Nieuwen Maasmond dloek-
vaii-Hiillainl). 2e gedeelte. Aanw. 15 Oct., te 1 uur. Ra
ming / 50,000. 

Leeuwarden, ten g.-meent.•huize: de levering van 
Porllaiid-ceuionNleeii, riolen, kolken, buizen, putten enz, 

Vrijdujc, SS « c t . 
Middelburg, le 10 iir.-ii. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van bet prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud van de Rijks-contrescarpe te 
Thnlen. Aanw. 15 en 17 Oct, Raming ƒ725. 

' • - H O M - I I , te 10'/, uren, door liet iniuisterie vun wa
terstaat enz., aau bet gebouw van bet prov. best.: het 
voortzetten der steenglonüugen langs de kanaaldijken der 
Zuid-Willemsvaart tus>ehen de Duiigeiischebrug en VBoscb. 
Aanw. 15 Oct. Raining ƒ8600. 

Arnhem, te 12 uren. dnor het ministerie van water
staat enz., aau bet gebouw vau het prov. bestuur: bel 
verrichten van werken lot non na li see ring van den Ne.ler-
Rtjn te Mam ik. tusschen de kilometerraaien 04 en 05. 
Aauw. 15 en 17 Oet. Raming J 4050. 

Zuulle. te 12 uren. door bel prov. bestuur: bet drie
jarig onderhoud lo. van bet traject over de rivier de 
Vecht, liis-chen bet I,icbliniskana.il eu bet kanaal de 
Nieuw.-Vecht: So. van de schutsluis te Blokzijl; 3n. van 
de liriijj; over de Linde te Kuinre. d.-n weg van Kuinre 
naar Sl ijken burg eu de brug over de Tussch.-u-I.inde bij 
Slijkenhurg. Aanw. van no. 1 eu 2. 13 Oct., van no. 3 
14 Oct., te 12 uren. 

Maandag, Ï-S O e i . 
'--Iliige. te 11'/, uren, door het ministerie van wa-

tei'staat enz., aan bet gebouw van h.-t prov. best.: lo. 
het tweejarig onderl I vau het /eilenkkanaal met hij-
beb.Hir.-nde werken eu het Itijksst.mmgemaid aau den 
Arkelsch lam. Raming / :I7,000 per jaar; 2... het vier
jarig on.lerh I van de Mallegatsluis. de draaibrug bij 
het Rabat en hij behoorende werken te Gouda. Raming 
72875 per [aar: :iu. bel vierjarig onderl I vau de Gnu-
wesluis en bijbeh.mr.-n.Ie werken le Allen. Raming f 1200 
per jaar. Aanw. van al de werken III Oct. 

\\aenndag. ZO Oet. 
Pelten, te 12 uren. donr het ge •ntelmsl.; bet hou

wen van eeue school. Aanw. 22 Oct. Raming ƒ13,2110. 
Maandag, St Oet. 

'o-llage, te R i l , uren. door het iniuisterie van wa
terstaat enz., aau liet gebouw van bet prov. best.: bet 
driejarig onderhoud vau de groote en andere Rijkswegen 
in Zuid-Holland, in H perc. Aauw. 20 Oct. Itamiiig resp.: 
ƒ8170, /'lfi.300, ƒ 22.770, ƒ0500, /'20.500. / «570, / | :U20 
f 11,300. 

YYariindMg. £ N«V. 
H- l lage. te 12 men. dnor het ministerie van waterst. 

enz., ten dieusle der St;iatss| mor wegen : bet maken van 
een reservohgelHiuw met bergplaat*. .Ie onderbouw v.mr 
een waterkraan en verdere werkeu np bel goedereiislation 
in de Sta.lsriel landen te Amsterdam, teu behoeve van den 
spoorweg Nleuwediep Amsterdam. Iul. luj den eei-st-
aanwezend ingenieur te Amsterdam. Aauw. 25 entSOct, 
te II uren. 

VrM*l»g e Rav. 
'•.-Hoorli. Ie ]UVa '»'''"• ' | | M I 1 l " , t ministerie van water

staat enz,, aau hel gebouw van hel pmv. bestuur: het 
driejarig onderlioud der Rijks-haven- eu rivierwerken le 
Moerdijk. Aanw. 2'J Oct. Raming ƒ8000 per jaar, 

Vrijdag. I I Sev, 
Middelburg, te 10 men. door hel ministerie van wa

terstaat enz., aan hel gebouw van het prov. bestuur: lo. 
het driejarig onderhoud van het kanaal van Sluis uaar 
Rrugge," Nederl. gedeelte. Aauw. 5 en 7 Nov. Raming 
voor :i jaren ƒ'2000: 2n. idem van de aanleg- eu losplaats 
vimr visschciN in den lira kina ti bij de Isibellasluis. Aanw. 
5 en 7 Nnv, Raming fÜ'.W per jaar. 

Xtaensdag. lit ROV. 
•••Huge, le II uren. d.mr het ministerie van waterst. 

enz.: de voortzetting der restauratie van hel Oud-Stad
houderlijk Kwartier np het Rit nimf te Vllage. Aauw. 
4 Nov.. t<- 10 uren. Raming ƒ 85,000. 

Donderdag . I ? \ m . 
Haarlem , te J ' .. ureu, door het ministerie van wa

lerstaat euz.. aan het gebouw van bet |irov. best.: het 
driejarig onderhoud der tojkshavenwerken op Terschelling, 
Aanw. 12 Nov. Raming M2,000 per jaar. 

Vrijdag, 1*1 [tav. 
Kroningen . te 12 ureu, dnor het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gelmuw vau h.-l pmv. bestuur: het 
driejarig onderhoud van den Rijkswaleiiuol.-u aan de 
Binuen-Au bij Nieuweschans, Aauw. 11 Nnv. Raming 
j 585 per jaar. 

Maandag. X I Hav. 
••-Ilage. te IP / , uren. door het ministerie van water

staat euz... aau bet gebouw vau het prov. bestuur: bet 
driejarig onderhond van de overlaten in den Waaldijk 
boven Goi itubeni, met. de bij be hooiende sluizen, duikers 
enz. Aauw, 10 Nov. Raming '7540 per jaar. 

Donderdag, 2-1 Kov. 
Haarlem, te 21,', uren. d.mr het ministerie van wa

terstaat enz., aau hel gebouw van bel prov. bestuur: het 
driejarig onderlioud van de Oost er- bui tin have Mcdem
blik. Aanw. 10 Nnv. Raming ƒ 2000 |rer jaar. 

" Allooi;» van Aanbestedingen. 
Lloae, 2M Sept.; bet leggen van een nieuwe straat: 

WaalUinkers IJselkinkers 
('. Uns, le Haarlemmermeer, ƒ 1742. ƒ 1542. 
S. van Soest, te Mijdrecht, 15«5. " 1:105. 
I), de Graaf, te Maassluis. 1590. 1380. 
K. Haasnoot, te Katwijk a/Zee, 1585. 1385. 
W. Vark.-viss.-i', te Overscliie, 1567.80 1431.30 
,1. K..leRooij.-nZn.,teOegstgeest. 1408. UMft 
A. Molenaar, le Lisse, 1475. 1100. 
II. v. de Leed.-, te Zoeterw.ill.lc. 1450. Ï300. 

V min \ Imeloo . 2H Sept.: bet bon well vau 2 scholen 
met ouderwijze]-.woningen, te plaatsen aau: 

d.-n Wierdeiisiheii straatweg 
F. Kuiper Cz., te Stad-Almeloo, /' II.OlHi 
r . Eckhardt » idem • 11,035 
S. H. Krahshnis, i idem i 11.000 
E . Ksbuis. ,< idein l 11.503 
A. Sc holten Kz.. » idem • 11,500 
I'. Nijholl, » idem > 11,000 
J. II. Vos, i idem i 11,000 
K. Gierveld, > idem i 10,953 
J. A. ter Beek, * idem i 10.811 
.1. Kamphuis " <deiu I 10.7W 
K. M. Spoor, idem » 10,775 
M. Westenberg, i idem • 10,767 

den BornSChen straatweg 
Wed. ,1. Kikkert. te Stad Almeloo, ƒ 12,800 
(', Eckhardt » idem » 11,735 
S. II. Kiahshiiis, • idem » 11,690 
E. Ksbuis, » idem • 11,670 
A Schuiten Kz... • idem • 11.0(H) 
K. N l l . • idem i 11,200 
.1. II Vos, i idem i 11,100 
M. Westenberg. • idem i 10,898 
K. M. Spoor, » idem » 10,889 
I. Kamphuis, » idem 10,880 
J. A. ter Beek, » idem » 10,865 
beiden gegund. 

Kljuerkerk, 20 Sept.: het wederopbouwen van het af
gebrande huis van l i . A. kinderman, onder beheer van 
den bouwkundige R. Elziuga; ingek. 11 bilj., als: 
A. Kiansbet-geii. te Huiziim, ƒ 1925 
,1. Rijlsnia, * Lekkum. » 1640 
J. P. v. d. Steeg, - Hanlegarijp. » 1405 
II. de .long. i Ilokkuiii,' i. 1449 
F. J. v. d. Heulen, » Oen kerk, » 1424 
I'. Ram, l Kiiikborne, i 1422 
R. W. Riugenoliliis, .. Hanlegarijp, » 1303 
A. laiisina, » Giekerk. • 1327 
It. L . vun der Knot, i Rijjmrkerk, ,> 1248 
K. S. Oosteuhrug, i Oenkerk, i 1235 
J. Bos, l Twijzel. „ 998 
Raming • 1286 

\leitwolda. 20 Sepl : het houwen van eene openbare 
lagere school mei 6 lokalen; ingekomen 5 bilj., als: 
II. I Irons. te Scheemda, ƒ 12,195 
•I. Brons, » Wagenborgen, • 11,998 
W. van Zuilen, • Ni. uw..Ida. i 11,989 
W. Snater, » idem i 11,731 
W. J. Schellens, i Kaïiusum. i 10.901 
gegund. 

Arnhem, 20 Sept.: to, het verharden van deu Brouwe
rij weg en de Schilders! raat; ingekomen 5 bilj,, als 
M. .lanssen, te Arnhem, 
W. M. Nijeiies, idem 
l i . R. A. Eibers, • idem i 2209 
J. de Haan. • idem » 2115 
H. 1'. Vale. idem i 2000 
gegund 

2.i. het verlieteren van het 7e blok der stadswaatden; 
iugek. 7 bilj.. als: 
D. de Rijk. te Arnhem, ƒ 2000 
Joh. Bouwman, » idem i 1147 
(i. H. A. Eibers, idem • 1075 
M. Janssen. i idem > 1016 
M. P. Vale. i idem i 1000 
,1. de Haan, i idem • 990 
J. van Workiim, » Kldeu. • 887 
gegund. 

I l ree IM . 30 Sept.: het uitbreiden eu wijzigen van 
sporen en wissels .-u het maken van eenige andere wer
ken ten behoeve van het stutioiisouiplaceuienl dei- Staats
spoorwegen te Eindhoven; ingek. 10 biljet ten. ala: 
M. Verhoeven, te Prhisenhuge, ƒ 29.:ioo 
W. F. Weijers, » Tilburg, 27,190 
,1. He/einans, » Eindhoven, -i 25,850 
.1. W. v. d. Putten. I Helmond, , 24,820 
II. ('. Jansen, » Maasbracht, » 24,500 
Th. Verhoeven, » Deventer, 24,370 
J. Rillen. * Grave, i 23,900 
A. S. Scluwfsina, i Harlingen. i 88,900 
A. Willaert, i Bokstel, i 23,700 
.1. Luuk. » Sittard, > 21.900 

HellevaelHli i lN. 80 Sept.: h.-t vergrooten van de ka
zerne de Riiele v.mr het korps toi'|ie.listen; minste iuselir. 
was A. de Neef, te Rtielle. voor ƒ68,800. 

•.-Bosch, Mn Sept.: het uitvoeren van werken tot ver
sterking vau het /ochnolïi te Willemstad; miuste insein, 
was t*. Sunuevel.lt, te Willemstad, voor ƒ1883. 

ƒ 2.'tM 

/v tol le . :«l Sept.: hel maken van eenige gedeelten be-
Hehneiing langs deu voet van bet jaagpad, laugs het Mep-
imlerdiep: iugek. II bilj.. als; 
A. Hazelaar, te Meppel, j .win 
J. Kransen. » Zwarsluis. i 2928 
K. Stam, i idem - 2845 
I. Beuker, • idem i 2777 
A. Rekedatu. » Genemtiiden, i 2619 
.1. otten. i Meppel, i 2600 
J. t'. van Dijk, » Geneiuiiideii. •> 2598 
L Krook, ' • Zwolle, t 2581 
K. Aberson. » Steenwijk. » 2473 
G. Slot, • Zwartsluis, • 244."l 
I). I.uhberink, i He Wijk, i 8888 
gegund. 

i;rottingen. :t0 Sept.: het bouwen van een pakhuis 
met bovenwoning aau den Singel weg builen de voorma
lige A|mort. „tuier beheer van deu architect N. W . I.it: 
mgek. i i bilj.. als; 
L. Alons, te Hoogezand, J 7420 
.1. K. Wol rich. * idem • 7389 
D. Kooi, t Zuidhorn, » 7365 
I'. Robei-s, Groningen, > 7350 
E, Herken h.iscli. i idem i 7200 
J, Versteegh, • idem i B%7 
T. l.l. Jelsma, i idem i 0725 
K v. d. Laan, • idem • 6372 
II. Itooijes. • idem i 6345 
K. Peters, I idem l 0300 
A. St ïilatn, i> idem • 6274 
I. Ibeling, • idem » 6187 
I). Dalmolen en IJ, Wage uaar, * idem • 0120 
J. Spin, » idem • 6038 
gegund. 

kroningen. I Oct.: onder beheer van de BTChiteCten 
Iv. en II. Hoekzema : lo. hel gedeeltelijk al'bii'ki n hel 
np- en verhouwen van een pakhuis eu bovenwoning voor 
.1. Singer; ingek. 10 bilj., als: 
II. .1. v. d. Nap. te Groningen, /' 5570 
II. J. Oiddeiis. idem • 4015 
E. 1.1. Jelsenia, • idem i 4807 
I . R.-.U-I. ie » idem ls",: 
Iv Kekke- , idem •> 4814 
1.. II. Heintje». » idem • 4800 
I.. Heintje-, • idem • 40011 
I) l i i -. • idem 1020 
i. en N. Kuper, » idem » 4485 
It. Schuur, » idem i 4440 
I. I'eteis, „ i.loiu i 4194 
I). Hal len \ R. Wag.tia.tr, - idem i 4140 
.1 Heling, • idem i 4042 
A S n.lam, i idem * 398! 
K. v. d. I..I..II. n idem - 3941 
It. V. d- l-eij. o idem • 3700 

2n Int Imiiwon vau i t - i i pakhui- voor W . Douuuering Kz : 
mgek. l l bilj.. ah: 
J. en N. Kuper, te Groningen. ƒ 3831 
0. Dalmolen eu B. Wage naar, » idem » 3550 
K. v. d. Laan, • idem » 3419 
lï. v. d. Leij. • idem i .1400 
1). Dooijes, • idem i 3320 
.1. Heling, i idein • 3286 
E. Peters. • idem » 3130 
A. Steendam, i idem • 2940 
l i . Schuur, o idem • 2880 
Gebr. Dieters, i Foksliam, • 2745 
.1. K. Pijnakker. » Kolluin, » 2585 
gegund. 

Olrirniarkl. 1 Oct.: het IHIUW.-II van eene ondervvij-
z.'I-s woning met schuurtje te Ka len berg; gegund aan S. 
Rrugge. te Wi-ststellingvverf. voor ƒ3388. De hiKigste in
schrijvingssom bedroe- f 4444. 

Groningen, 3 Oct.; lo. het leggen eener kei bestrating 
langs de pakhuizen aan de Oosterhaven; miuste inschr. 
was I'. R. dopheide, te Groningen, vimr 74530. 

2o. het aanleggen der waterleiding in gemeentegebou-
wett: minste inschr. was Ph. Ruttinger, te Groningen, 
voor 15 pet beneden de raming. 

3o. het leggen eener blusleiding nabij het terrein eu 
ten behoeve van de gasfabriek: minste inschr. was ,1, II. 
Krviizeuga. te Groningen, v.mr ƒ330. 

KeUI. .'( Oct.: bel bouwen eem-r school, groot 0 lokalen, 
inet overdekte speelplaats, aan den Hoogen weg: ingek. 
22 bilj,, als: 
E. v. d. Weiier, te Leiilscliendaui, ƒ 25,580, 
J. de Kruif, » Utrecht, » 25,523. 
1. A. humolin. i Vianen, i 24,918. 
W . D. G. Jansen, i Utrecht, » 23,330. 
11. Ik ïr, • idem l 22,998. 
E. Geijtenl k, i Zeist, i 22.985. 
('. Klo'mp. i idem i 22.984.25 
A. ('. Vink, i Utrecht, » 22,718. 
T. Klokke. i Werkhoven, » 22,590. 
II. Roemer. i idem l 22,270. 
J. Hosscliugeii, » Meppel. • 21.80:). 
W. Jansen, i Bezagen, • 21,600. 
('. Timmerman, I Zeist. i 21,256. 
K. Keer-, » Utrecht • 21.2tl.21 
II. G. Krijlink, i idem » 21,140. 
.1. A. van Ni.-, * Zeist, i 21,100. 
I. Versteeg, , idem I 21,077. 
II. Meerdiuk, i idem i 21,039. 
Martin eu Co.. • idem i 20.948. 
W . J. Meilink, « TnlI-en-t-Waal, . 19,200. 
C. ,1. Scbell.-nbach, » Orthoii. I 18,325. 
F. Leferingpnll.il Inks • Nijmegen. t 17.965. 

Dordrei ht 3 Oct.: het afdammen van eeu gedeelte 
van de voormalige haven van 't Visschertje ou het uit
diepen daarvan over eene lengte van ongeveer 200 M.; 
ingek. 8 bilj., als: 
T. Kon-vaar. te Nedei-Hardinksveld ƒ 1270. 
G. van Reelsbergeu. » Dordrecht, l 1250. 
A. Stam, i> Dubbeldam, l 1215. 
W . Kok. o idem i 1141.50 
J. in t Veld, • idem i 1139. 
J. Santman, • idem » 1057. 
A. v. d. Mei-we, M idem * 981. 
.1. H. Timmerman, » idem i 029. 
gegund. 

Amalerdam, 4 Oct.; de levering aau het departement 
van Koloniën van Van-Convers -renen rondhouten en 
sparren, aan te voeren iu de eerste helft vau '82; minste 
inschr. was A. Kciiier, te Vlissingen, v.mr ƒ82,136. 

M-Hage, » Oct.: lo. eenige werken tot uonnaliseering 
van de Waal. ouder Vuren; iugek. 9 bilj., als: 
P. -I. Roiilms Jr., te Woiidricbetn, ƒ 44.100 
.1. v, d. Plas. Hardinksveld, » 41,229 
A. I., van Wijngaarden l . l / . . » Sliedrecht, » 40,900 
A. Volker Lz., » idem o 30.800 
I*. l'ami.-k.iek, I Horwijin-n, * 39,685 
II. van d.-u limit, • Nijmegen, • 39,400 
L. A. van Haaften. • Sliedrocht, « 37,200 
W. P. de Vries. | Rossum. • 35.074 
A. H. Huyskes, -. Bedel, a 35.850 

2n. idem to| unrmaliseeriiig van de Waal. under Dr.-n-
mel. Ophemelt. Diiiinpt eu Tiel: ingek. 8 bilj.. als: 
A. v. .1. Mevden Az., te Hardinksveld. ƒ 149.81)0 
C. v. d. Plas, i idem i 147,715 
A. I , van Wijngaarden Nz.. • Sliedivcht, • 137,400 
L. A. van Haaften, • Idem » 134.750 
A. G. Huvskes, l Hedel. i 133.400 
K. K. Terwindt, l Pannenleu, • 127,000 
ii v. d. Bout, l Nijmegen, » 124,000 
W . P. de Vries. » ItiHxmii, 117.461 

nuuwweeei . 5 Oct: het bouweu vaneen telegraaf
kantoor, iu 2 perc. onder lieheer van den bouwkundige 
A. lo cieivii: perc. l ingekomen i» bilj., als: 
W. J. v. d. Weert, te (i , ƒ 6590 
R. van Verre, » NoordgOUWO, * B855 
I. van Verre, » Krtiiningeii, » 5840 
P. Droukers, • Kapelle, 5289 
A. Gnldemond, i Ilansweert, 5147 
R. den K\ter v. d. Brink, « Kiabbendijke, » 4988 
.1. M. Latumeree, l Ilansweert, » 4848 
.1. Okker, » Kruiningeu, » 4730 
.1. Linilenbetgh ('z.. • Wemeldiuge, i 4700 

perc. 2 ingek, 4 bilj.. als: 
J. L. de Paauw, te Ilansweert, ƒ 585 
W. Giugnagel, .» Goes, » 567 
J. okker, i Kruiningen, • 465 
II. .1. van Noppen, Goes. i 343 
beiden geg I. 
Ramiug beiden te zamen / 4974. 

'«-Ilage. 0 Oct: hel maken eu leveren van een ijzeren 
kust licht toren, bestemd voor Mendanao i Stolzes! iaat i: 
minste inschr. was I,. ,|. Kuthoveti en Co.. te 's-Hage. 
v.mr ƒ48,5011. 

Aiimterdam, 6 Oct: de levering aan de directie der 
Marine va :.- partij gewalsde eu geribde platen, boek
en l'-ijzer: minste inschrijver waren K. S. ib- Jonge, voor 
ƒ 32.000.11). 

Haarlem. 7 Oct.: het bouwen van eene sch-iol en 
oiidcrwijzei-swoning in don lloulrakjHildei : Ingekomen 32 
hilj.. als : 

P. Rrugman. te Alkmaar, ƒ 27.000 
11. Laapor. te Sloten, 25.500 
.1. Schipper, te Beverwijk, i 25.000 
.1. Havik, te Westzaan, i 25,000 
(,'. Geils, idem, a 84,500 
E. II, Kiiipei-s, te Nieuwer-Ainstel, » 24,490 
W. Greve, te Buiksloot 34,325 
A. Pet. le Purmerende. 24.225 
W. A. Schroder. Ie Oegstgoest, 24,143 
M. Mulder, te Haarlem, • 24,100 
P. van Essen, te lloutrijk-en-Polaiien, 1 88,900 
L Kok, te Umuideii. > 23.500 
L. van dor Sluis, te Reverwijk, 1 23.400 
A. van Wensveen, te Amsterdam, • 83,800 
N. de Wolr. te lleverwijk. • 23,105 
.1. Band, te Purmerende, • 22,730 
P. Langeiidijk, te Reverwijk, i 22.000 
G. Straatsburg, te Nieu wer-A rustel, > 22,480 
.1. de Vries, te Purmerende, , 22.378 
P. Rings Jr., te Santpoort, „ 22,375 
P. Oussoien Cz., te Haarlem. 1 22,200 
W. P. Teeuwisse, te 's-llage. 1 21.900 
C Meijers, idem, 1 21,943 
P. J- van Miorlo, lo Sloten, • 21.700 
K. M. Rood, te Vllage. • 21,600 
.1. (lakker, te Valkoog, i 21,500 
C. Alkemade Jr.. te N.mrdwijk-lliiinon, • 21,400 
W. Coppée, O- Hoiitiijk-.-n-l'olaiien. 1 19.849 
II. Klaver Az.. te ll|mndam. 1 19,800 
\V. de -long .Ir,, te Haarlem, t 18.580 
.1. Roprrnecstor. te Vllage. * 10,700 
li. Llmper, te Baurn, 1 10,100 

ARtJ IHTECTURA ET AMU' I I ' IA . 
Vergadering van 5 October 1881. 

De Voorzitter opent deze eerste winterbtjeenkomst 
met een hartelijk woord van welkom aau de leden. 
Hij wijst erop, dat de Vereeniging ook gedurende 
tien zomer niet stil heeft gezeten. Vier gezellige 
bijeenkomsten werden gehouden, eeu uitstapje naar 
Alkmaar' wenl georganiseerd cn de Commissie, be
noemd om de in de vraagbus gevonden vragen tot 
oplossing te brengen, hield vijf vergaderingen, waar 
veel belangrijke vragen beantwoord wenlen. Met 
het oog op de aanstaande wetsherziening is voorts 
aan de voornaamste bouwkunstige Vereenigingen iu 
het buitenland om toezending barer statuten ver
zocht V hel ineerendeel werden die stukken reeds 

ontvangen. Ten slotte bracht de Voorzitter in tref
fende bewoordingen hulde aan de nagedachtenis van 
den op 19 Juli dezes jaars overleden den heer J . 
II. Bröflke, sedert 18GB lid der Vereeniging en vier 
jaren als secretaris lid van het Bestuur. 

Na lezing der notulen went overgegaan tot de 
ballotage van vier nieuwe lei let 1 , die allen aangeno
men werden. 

Nu volgde de kunst bamboo wing van den heer J. 
E. Springer, liestaande uit ontwerpen voor decoraties, 
door Schinkel , Pfeiffer en verschillende moderne 
Fransche decorateurs. De heer VV. J . Vuijk stelde daar
na een bijzonder fraaie collectie photographie.-u van 
Egyptische monumenten ter bezichtiging en de heer 
Tymon Meijer- een door hem vervaardigde perspectief 
van de Hervormde kerk, thans op de Stadhouderskade 
in aanbouw. Nadat nog een model van den "Crown 
ejector", ter bevordering vau de trekking inschoor-
steeneri dienende, door een der aanwezigen was 
vertoond, werd de bijeenkomst gesloten. 

R E C T I F I C A T E U R VOOR S P O O R T R E I N E N . 

Naar aanleiding van de vele s|morwegorilieileti , 
welke in den laatsten t i jd, door verkeerde standen 
van wissels, zijn ontstaan, en inzonderheid mei het 
oog op het ontzettende ongeluk, dat Maandag j l . te 
Rotterdam heeft plaats gehad, vestigen wij de aan
dacht op den »Rectiöcateur voor spoortreinen'' van 
den heer van Ruwen te Deventer, waarvan eene 
beschrijving, mei 2 toelichtende platen, iu dit blad 
van 11 September 1880 voorkomt 

Ofschoon het wel niet meer noodig zal zijn dien 
Rectificateur nog nader toe te lichten, aangezien 
behalve deze beschrijving, in de nos 2 2 , 24 , 2 6 , 
2 8 , 31 en 3 7 , jaargang 1870. van dit blad, de 
uitvinding breedvoerig behandeld en bet nut daarvan 
aangetoond is, zoo willen wij evenwel inzonderheid 
de aandacht vestigen op hetgeen 0. a. in 110. 26 
wordt, gezegd; aldaar leest men : 

»Wanneer een sneltrein (of andere trein) onder
scheidene (stations voorbystoomt, is hij hij elk sta
tion aan een groot gevaar blootgesteld, want hij 
passoort in snelle vaart 2 , 3 ol meer opvolgende 
wissels, die hem op een neven- of zijspoor kunnen 
brengen, waardoor eene hevige botsing met een 
stilstnamlen trein of. . . . zou kunnen ontstaan Met 
den Rectifknteiir kunnen die onheilen voorkomen 
worden Indien de machinist van een sneltrein (of 
anderen trein) bij het station van vertrek (of bij het 
naderen van wissels) aan z.ijn toestel eeu aangegeven 
vasten stand geeft, zal het toestel autamatiêoh alle 
zijsporen — n.l. die van het rechtdoorgaande spoor 
afwijken — afsluiten, waardoor de trein op zijn 
aangexoezen spoor in rechte richting moet blijven." 

Daar een trein in volle vaart bij het passeeren 
tan wissels steeds het recht doorgaande spoor moet 
houden, is het zeer duidelijk, dat de jongste onheilen, 
0. a. te Assel en bij Rotterdam , met het bewuste 
toestel /ouden zijn voorkomen, en zooals terecht 
biervoren wonlt geaegd — dat a lk dergelijke on
heilen met den Rectificateur kunnen worden voor
komen. 

Wij vertrouwen, dat de ipoorwegbesturen eindelijk 
bel nut van die uitvinding zullen inzien en spoedig 
dienaangaande proeven zullen nemen. 

DE N E D E R L A N D S C H E I JZER- INDUSTRIE . 

In de Javabodc van 16 Augustus jl. leest men 
bet volgende: 

iHet is van algemeene bekendheid, dat vrij Neder
landers, het vreemde lievend boven het nationale, 
steeds gretig de vooi keur schenken aan de buiten-
landsche ogverbddsproducten. Van lucifers af tot 
tt oombooten toe knopen wi j , hij verkiezing, uit 
den vreemde. 

Eveneens weet men, dat onze nationale industrie, 
èn door de ongunst der Inndgcnooten èn door een 
ruim aandeel in deeebt Nederlandsche achterlijkheid, 
de vergehjking met vreemde nijverheid op zeer veel 
punten niet kan doorstaan. 

Reitle feiten zijn onbetwistbaar. 
Maar er is een den Ie punt, meestal le veel ver

geten, of met voorname onverschilligheid over het 
hoofd gezien. 

Dit ul dat men, goddank, onder onze Nederlandsche 
nijvei'heidsiririchtingeii enkele en met elk jaar meerdere 
aantreft, die een vergelijking met de huitenlandsche 
vakgenooten niet alleen durven doorstaan , maar zelfs 
glansrijk kunnen doorstaan. 

Een van die fabrieken is de Koninklijke Fabriek 
van Stoom- en andere werktuigen, onder directie 
van J. M . van der Made te Amsterdam, in lndie 
vertegenwoordigd door den heer F. A . de Jong, te 
Soerabaia. En wij meenen, dat deze fabriek min
der bekend i - en minder gewaardeerd wordt , dan 
zij verdient. Daarom doet het ons genoegen, haar 
hier te vermelden. Vooral omdat zij meermalen hier 
in de Kolonie getoond heeft, zoo wel op zeer groote 
als op kleine schaal uitmuntend product te kunnen 
leveren. 

Het grootste werk, bet nieuwe, prachtige dok te 
Onrust, is uit haar fabriek. En hoe zij ook voorde 
landbouwindustrie voortreffelijke werktuigen weet te 
vervaardigen, is onlangs nog gebleken. 

Te Hodjo-Agong, iu den Oosthoek, staat een 
suikerfabriek, die onlangs een nieuwen molen heefl 
laten komen, uit de Koninklijke Fabriek van Van 
der Made. Het Soerab. handelsblad bevatte on
langs de mededeeling, dat die molen van » uitstekende 
constructie" was en n zeer interessant" , zonder evenwel 
den naam der fabriek waar hij vervaardigd is te 
vermelden. Wij kunnen thans die loffelijke vermel
ding van het Soera ba iaschc blad nog aanvullen dooi
de mededeeling, dat het een molen is van bijzondere 
afmetingen (40" X 50" ) , [dc grootste van dien 
aard in lndie] , en zeker, gelijk het Soerab. Itandbl. 
ook tc kennen gaf, zeer »interessant" voor >belang-
stellenden." 

Het doet iemand goed, eens een enkelen keer 
dergelijke feiten in herinnering te kunnen brengen, 
ten bewyze dat de Nederlandsche industrie, vooral 
L ijz: r-m:|u:.trie, bij lange na met die on verschil • 
l igheid, dat wantrouwen en die ongunst verdient, 
waarmee zij thans nog wordt bejegend. 

Mogen ook daarvoor dc oogen meer en meer 
opengaan en de ongegronde vooroordeelen meer en 
meer wijken! 

Moge de tijd nog eens aanbreken, dal de wakkere 
nijverheidsmannen, gelijk Vau der Made en anderen, 
die Nederland ook nog t.-li bij dozijnen, geschat 
wonlen op hun waarde! De tijd waarop men ook in 
onze Kolonie hun niet alleen de eer, maar ook de 
k land is ie zal gunnen, tlie hun zoo rechtmatig toe
komen." 

Vervolg der Berichten en MetHeelingen. 
R ü r n ; N L A N D . 

— O Sinds eenigen tijd werkt een nieuw tele
graaf-stelsel van de heeren Foote, Randal en Ander
son tusschen Boston en Nieuw-Vork over een lijn 
van bijna vierhonderd kilometer. De snelheid van het 
seinen heeft daardoor groote vorderingen gemaakt. 
Volgens het Bulletin van het Fransche Ministerie 
van Openbare Werken bestaat het. algemeene begin
sel vau hei stelsel hierin, dat men vooraf strooken in 
gereedheid brengt, waarop het bericht geplaatst wordt 
in teekenen van Morse, niet geschreven met pot
lood, maar geboord. Deze strooken onderwerpt men 
vervolgens aan het toestel ; zij maken het mogelijk 
de lijnen veel meer te doen opbrengen. 

Men begint met de geboorde strooken te maken 
met behulp van een klavier, gelijk dat van een piano. 
Na eenige weken oefening kan men strooken door
boren met een snelheid van vijftien honderd tot twee 
duizend woorden iu het uur. De seiner ontvangt 
deze doorboorde banden, en door middel van een 
kruk , die hij met de hand omdraat, doet hij ze 
tusschen raderen en contact-bezems van platina gaan. 
Er ontstaan in de lijn jiosiiieve en negatieve stroo-
men, die beantwoorden aan de punten en de strepen. 
De ontvanger wordt ook niet de hand omgedraaid, 
en zijn snelheid is slechts lM ' |ierkt door die van de 
kruk. Het overbrengen wisselt af tusschen duizend 
en tweeduizend woorden in de minuut. Zoo wonl t , 
b. v. tusschen Nieuw-York en Boston, een enkele 
draad bediend door vijftien booniers, vijftien kopiisten 
en twee goede beambten aan elk uiteinde voor het 
seinen en ontvangen, wat instaat stelt twaalfhonderd 
telegrammen iu bet uur iu gereedheid te brengen, 
over te seinen en uit te deelen — een cijfer dat tot-
heden nooit bereikt was geworden met een enkelen 
draad, daar de Whentstone-telegraaf op lijnen van 
vierhonderd kilometer nooit meer dan driehonderd 
telegrammen in het uur verzond. (') 

Dit vernuftig stelsel heeft in de practijk een ver
eenvoudiging ondergaan. Zij bestaat in de recht
streek sche tiisseheiikomsi van de afzenders voor de 
vervaardiging van de doorboorde strooken en in die 
van dc adressanten voor de ontcijfering van tie 
gedrukte strooken door het ontvangtoestel. DeMaat-
schappy heeft daarom voor hare cliënten bijzondere 
hoorders van een zeer eenvoudig, stevig maaksel doen 
vervaardigen, die den naam diagen van «hoorders 
der mannen vau taken"(bueinee* men's perforators.) 
Door dit middel wordt ieder zijn eigen telegrafist. 
Ieder cliënt doet zijn strooken boren door een zijner 
beambten, en uan den anderen kant worden de tele
grammen , ontvangen in teekenen van Morse, niet 
meer overgeschreven, maar men stelt den adressant 
de ontvangststrook zelve ter hand. De rol der 
Maatschappij wordt, dus herleid tot het overbrengen 
van de telegrammen langs haar l i j n , zonder zich te 

bekommeren over het boren en overschreven, zelfs 
niet over deu sleutel der seinen, wat alzoo de ge
heime telegraphic mogelijk maakt. 

(«) Du vüuniitgtttijf is zeker groot, maitr lu-t dient gezegd 
te Worden, dat Nieuw-Vurk eu Huston 330 kilometer vau 
elkaar UL'L'I'II, niet 100, 
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l i . ; telegrammen worden niet lictuuld n a a r het 
gelul woorden, maar naai' de lengte der doorfaoorde 
btrouken. 

Het is niet te hopen of te .vree/en, dut dil stelsel 
s|»oedig in Nederland zal wonlen hlgevoerd. Daar
voor is liet te prnetisch. 

— De Internationale Spoorwegconrerentie te Dein 
is in de vorige week dagelijks vergaderd geweest. 
Zij heeft de behandeling van het out werp-traktaat 
in eerste lezing ten einde gebracht. Vele amen
dementen zijn naar de commissie van zeven leden 
verwezen. Deze hoeft tot rapporteurs benoemd tie 
heeren Gerstner, algevaardigde van Duitschland, tin 
Asser, afgevaardigde vun Nederland (deze laatste ter 
vervanging van tien heer l)o Seignciise, tin- Dem 
heeft moeten verlaten). 

— Het {Htssagiers ver voer op de Kngelsche spoor
wegen bracht in 1880 2,285,000 pd. st. meer op 
dau in 1870 (bijna 1 millioen meer kwam van het 
vervoer met de Se klasse; iu tien jaren tijil is het 
vervoer met tlie kla-sse van 7,473,OOO tot 11,8:10,000 
pd. st. geklommen, terwijl dat met de l e klasse 
bijna hetzellde is gebleven en dut inet de 2e klasse 
met ongeveer 1,400,001) pd. St. U verminderd), liet 
goederenvervoer bracht iu 1880 2,281,000 |M1. st. 
meer op dan iu 1870. 

— Athene zal weldra iu 't bezit /ijn van eeu 
[laarden spoorweg. De weg zal worden aangelegd 
door e e n Fransche Maatschappij. De Üegeeiïng heeft 
tie vereischte vergunning daartoe verleentI: daaren
boven is tleze Maatschappij penuuditigd t'U bei aan
leggen van de lijnen Athene—Lamia—-Luien, Pi
raeus—Patras van Ktninthe naar Agios en Nuuplia. 
Het noodige materieel voor den sjioorweg iu tie hoold-
stail is uit België reeds aangevoeld. 

li I N N F N 1. A N D. 
s -Hage . Op het verzoek om eenig terrein te 

Scheveningen voor eventueele uitbreiding van het 
station der Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij 
aldaar, hebben Burgemeester en Wethouders alhier 
afwijzend gepreadviseerd, daar een deel vun het 
terrein is verhuurd aan de Tramwaymaatachappij eu 
«Ie IiijnsjMx>rweg er bovendien geen directe behoefte 
uan heeft. 

— De jaarwedden van den hooiilopzichter eu van 
de Ixude oplichters bij den provincialen waterstaats-
dienst in de provincie Zuid-Holland zijn mei ingang 
van 1 Januari 1882 vastgesteld: voor den hoofdop
zichter op ƒ 2 3 0 0 en voor de opzichtei-s op / 1500 
en f 1300. 

— Bij ministerieel besluit van 22 September is 
ile hoold ingenieur van den Watcrstuat iu het 3de 
rivieidistrict, (.. van Diesen, belast met du werk
zaamheden voor ijsoprui ming op de rivieren iu haar 
vollen omgang, en zijn aan hem «toegevoegd de in
genieur vuu den Waterstaat, belast met de werken 
van den waterweg van Rottenlam naai* zee, W. F . 
Deemuns te Rotterdam, en dc ingenieur vuu den 
Watej-stuut iu het 4de rivier-arrondissement, Dt: 
Bru i jn , te Dordrecht. De aanwijsing van het ver
dere iiei-soncel vooi de ijsopruiuiiiig zal later geschie
den, in verband metde vaststelling van de s tui ions lijst. 

Amsterdam. De A i usten Iu msc heOninibus-maat* 
schappij heeft zich tot den Minister van Waterstaat 
gewend met het vei zoek, om vergunning lot het 
leggen van rails m den Rijksstraatweg van Amster
dam naar Slotenlijk. Als proef wil de Maatschappij 
daarop tie electriciteit als beweegkracht tnejiassen. 

Rotterdam. Aan de leden van den Qomoonto 

raad is rondgezonden een vooi-stel van Burgen ster 
en Wethouders aldaar, strekkende tot goedkeuring 
eener ontwerp-oveieenkoinst tusschen bet Gemeente
bestuur eu de »Imperial Continental (las-Association" 
aldaar 

De voornaamste bepalingen in de concept-overeen
komst zijn. lo. Dal de concessie tot het leggen en 
onderhouden tier gasbuizen aan de Gasmaatschappij 
wordt verleend voor den tijd van 30-jaren, welke 
zullen aanvangen op I Januari 1880 eu eindigen op 
I Januari 1010. 2o. De Maatschappij zul een nieuwe 
fabriek oprichten op een terrein ïn de gemeente Delfs
haven en haar tegenwoordige fabriek uau en bij het 
West plein , den West-Zeedijk, de I lout laan eu Water
straat afbreken. 3o. Degusprijzen, aan particulieren 
te berekenen, zullen niet hooger mogen zijn dat de 
gemiddelde iiormuulprijzcn (ongeacht kortingen of res
tituties en nu aftrek van belastingen ol aiulcit- gel
delijke kisten) welke telkens gedurende het voor» 
gaande jaar aan particulieren zullen zijn iu rekening 
gebracht in tic drie steden: 's-llnge, l'trecht (waar 
het gas het goedkoo|*st is) en Brussel, met dien 
verstande evenwel, tlat iu geval in één of meer dezer 
gemeenten voor de verlichting van den openbaren 
weg of de gemeen lege bouwen niet of slechts gedeel
telijk mocht wonlen betaald, de kosten daarvan hij 
de prijsberekening zullen worden inacht genomen; 
tevens zul worden gelet op het velschil tusschen den 
prijs, waarvoor tie »Imperial Continental Cms-Asso
ciation" het gas der publieke straatverlichting levert 
eu dien door haar uun particulieren berekend. 4o. 
Wordt deze overeenkomst niet vernieuwd, dan heeft 
de gemeente Hotlerdam het recht alle aanwezige ge
bouwen en werktuigen van de .imperial Continental 
Gas-Association" te koopen tegen taxatie uls fabrieks
gebouw, zonder dat daarbij de winsten die de lUbriok 
oplevert in aanmerking zullen komen. 

Leiden. D e Gemeenteraad heeft concessie verleend 
San den heer S. A . Klaassen, voor den aanleg van 
•sen stoomtram langs de Haarlemmer Trekvaart nuur 
NiH . idwi jk . 

H o o m . Den 30en Sept. j l . is de eerste steen 
gelegd van de groote Hervormde kerk, tlie nuur dc 
plans c n onder beheer van tien architect C. Muvsken 
zul worden gebouwd. 

Leeuwarden. Drie-en-veertig sollicitanten heb
ben zich aangemeld voor dc betrekking vuu directeur 
der gasfabriek, alhier. 

Kampen. De Autografische Drukinrichtiiig, 
directeur de heer Moii t i jn, brengt voor Nederland 
c c n nieuw druktoestel zonder pan in den handel , 

ouder deu naam vun Edison Autograaf, dat alles 
van dien aard moet oveitreffen. 

— Wij vestigen de aandacht van heeren bouw
kundigen op tie in dit nommer voorkomende adver
tentie , betreffende de inrichting voor photolithographic 
en photoslncographie van den heer ( i . .1. Thieine, 
te Arnhem. De reproductie van plans en teekeningen, 
tlie vroeger den architecten heelwal werk veroor-
znukle, wonlt in den laatsten tijd dour de photoli
thographic zeer vergemakkelijkt, terwijl zij iu juist
heid erbij wint. 

De inrichting van den heer Thieme staal onder 
leiduig van deu heer II. C. van Woerden, en de 
producten, die wij ervan le zien kregen, kunnen 
met de besten in dit vak wedijveren. 

Een anker van Christoilcl Columbus. Mm 
deed omstreeks de maand Apr i l 1880, te Martinique 
eene belangrijks ontdekking: men vond n.1. het an
ker terug vau het schip, waarmee Ohristoflel Co
lumbus zijne derde reis naar de Nieuwe Wereld deed. 

In 1408 wierp de kleine vloot vuu den lienuee-
schen zeevaarder het anker uit op het zuidoostelijk 
uiteinde van het eiland Trinite, Gedurende deu nacht 
liep de vlo.ii een groot gevaar door den Imogen vloed, 
tengevolge van den plotselitigen was vau een der 
rivieren, die rich in rle tJotf van Parias uitstort. 
Niettemin was tie eenige a var i j , die men beliep, het 
verlies vun een anker vuu het admiraalschip. 

Dit zeilde anker is teruggevonden door tien heer 
Agostino, hij opgravingen iu zijn tuin te Punta-
Arenas verricht. 

liet anker weegt 1100 livres. Men onderstelde 
eerst, dat 'iet van Fenicischen oorsprong was, maar 
door een nauwkeurig onderzoek ontdekte men er het 
Jaartal 1497 op. 

De geologische ligging van het terrein, waar de 
ontdekking heeft plaats gevonden, leidde tot de ge
volgtrekking, dat het bewuste anker afkomstig is 
van Christoilcl Columbus. 

E R H A T IJ M . 

Iu ons Verslag der Algemeene Vergadering iu bel 
vorig nommer, is abusievelijk vermeld, dal de heer 
Pantbaleoii vau Kek vraagt: waarom de boek- eu 
plaatwerken niet achterwege zijn gelaten.' 

Di l moei zijn: 
De heer Puiiiliuleon van Kek vniugl : waarom .Ie 

boek- en plaatwerken niet in bet programma vrerden 
opgenomen, u i geeft ua hel antwoord van den Voor
zitter le kennen, dat, indien biiiteiilaudsche uitge
vers wenlen toegelaten, de inzendingen ongetwijfeld 
zeer omvangrijk zouden kunnen worden, doch dnt 
vrees voor gduek uun ruimte niet behoetde te bestaiui, 
omdat langs tie wanden, waanian de tekeningen 
opgehangen worden, voldoende ruimte zou zijn tot 
bet plaatsen van smalle tafels om dt: boekeu te ex-
poseei-cn; en tlat hij het aan het Bestuur ovcrlaut, 
dit nationaal of internationaal le stellen 

Correspoadentie. 
D. V. S. te A. In 't volgend 

Advertentien. 
Te ZCTPI IEN wordt gevraagd, een 

tijiMyii OiwiïIcM'-'lMrnaar 
op een salaris van f 00 a f 80 'smaands 
Adres den Gemeente-Architect F. II. V A N K T T E l i E I t . 

Het B E S T U U R van het Waterschap C.HOOT j MIJDRECHT is voornemens op Zaterdag 15 
Oetober 1881, des middags te 12 uren, in het 
Logement van W . S N O E K , ie Mijdrecht, in hei 
openbaar aan tt; besteden : 

Het verzwaren van den Ringdijk van 
het Waterschap over eene lengte van 
ongeveer 10000 Meter. 

Het bestek met teekening ligt ter inzage iu het 
Logement van W . S N O E K , te Mijd ree hl , terwijl 
gedrukle exemplaren op franco aanvrage te verkrijgen 
zijn , tegen betaling van 50 Cent per stuk. bij den 
Boekdrukker .1. V A N B O E K H O V E N , te Utrecht. 

Dagelijks inlichtingen te bekomen bij het Bestuur, 
en tweede aanwijzing daags voor den dag van Aan
besteding, aanvangende te Wiln is , des voormiddags 
11 uren. 

Raming / 195.000. 
IJ. V A N DER H E I J D E N , 

SeAOUl. 
R. VAN DEUKEREN, 

Secretarie. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
KtgOMIfJ van Zuilen- tn TlMtlMlh1 (pTinrrfi 

in ItIJN'l'IIUISSKN, 

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

.vALK, IIWJISSTKKX, VOORVASTE S I T O E N , ENZ 
Siêuwehaten iV.itf.te 5:., K o t l r r d » » . . 

1 PARKETVLOEREN, 
2 VI LL E HO y & BOCH. METTLACH 
q BOCH Frêles MAIBEUGE 
j£ MINTON, HOLLINS 1 C \ STOKE 
2 liy 'li' Vi-rl^iinvourdigcr. tn l,,.|,ètl,oiHlcr.; 
'•/. D E L I W T * O ' , , OoslKdijk * t \ Holler,!,nu. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitant™ vnn IIAItDSÏEKN'. en 

van K E I J t X U I t t l E V E N . 

H. & J. SUYVER, 
I A 11111 li A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
H o l l a n d s c h e T u i n e n Z e e p a a r d , 

Bickerstraat 
A M S T R I i r i A I V I 

Mozalk Tegels voor Viseren 
in K E U K E N , W I N K E L S , VKST1I1UI.ES, CORIII-
D O R S , W A R A N D A ' S , enz., alsin,.,le H K K L E E D I N t i 
vun M U I I K N , T E t l E L S v,».,- I I I .OKMIIAKKEN en 
P A N E E L W E R K enz. 

Uitsluitend Agentschap van Maw A ("'. 
vonr Nederland en denelft Koloniën 

O r . J. oon, 
Firma A N T . D E WIL, O, 

Scheeutnakerahaoen S". tiii en JufferetraeU .V". 50. 

R O T T E R D A M . 

STOOMMACHINES. 
BOEKE & HUIDEKOPER, te Groningen, 
leveren sedert eenigen tijd met hel meeste succes 

Geoctroijeerd middel tegen Ketelsteen. 
Op fntneo aanvrage worden piijsnp»uuf, Lrchruiks-

uanwij/iiiL' en alt-sten vau gebruikers f r a n c o toe-
gezonden. 

Bi IIIUIUf.LMUUIl 

G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergeteekende heeft de eer zijne IN lOtO-

l i l h u - a i Z i n » u ^ i j j p l i i s i h f Inr ichth i«> 
ten /eerste aan te bevelen. iu het bijzonder auu 
HH Ingenieurs. Architecten en Bouwkun
digen voor de reproductie van Plana*. Tedraria-
geil en andere A f i n - r i l l i n g e n . 

' Prospectussen worden op franco aanvrage grut in 
door het geheele laud gesonden. 

tl. .1. TIIIKMK. 

A.~E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- cn Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsr.be Singel 98. (ieneroal-Agent v oor 
Nederland en Indië van tie zoo gunstig bekende 

POKTLAND-CEMENT, 
uil de fabriek van de Heeren JOSSON & DK I . A N l i l . E . 
Lijsten van den uitslag der Beproevingen, genomen 
door dc Maatschappij van Bouwkunst te Rotteidain, 
winden op uumruug lianen toegezonden. 

voor licht en zwaar loopend werk, alsook voor het 
siutvrei! van Stotmieylinders bijzonder aan te be-
velen. — I n v a t e n v a n v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e 
ni' iu b u s s e n verkrijgbaar bij 

Landré & Lrlinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

A M S T E R D A M 
HiltU'-u a». a. 

b m . 

Xaluurl. Ispliall van: 

V I L DE T I M E R S 
ZWITSERLAND 

lii'ciiiii|iiiniiTrilr \s|ilialt\\fcri'ii m hu liorsclivloncii. 
Werken in \s|>halt-.Masliek voor Trottoirs, Skatina-Hinks, Moulvlotrru, Kelders. 
Kolf- cn Kegelbanen, Winkel- en Manazijniloeren, Gansrii, Veranda's, liiiin- en 

DaklH'tlekkiiiïin. Iteinn-I imileeiinaen. Slallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. VoHihtcmiil. Oniloonlrinisbaai', GcraawmnA 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van V l o e r e n , B e d e k k i n g e n enz. gelieve men zich le adresseeren 
aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , Amsterdam, of bij den Heer II. O. K N o o p s c .Ozx . , Beek-
straal F. 0 3 , te Arnhem. Ve Directeur, W. P A T O N W A L S H 

^ \ lj^iMIHMMl I Ft'poi 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

m\)kül TE H;ili\IL\. MiyiIJh. 
ZILVEREN 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 Hot ter dn tn , alwaarook 
verkrijgbaar: Velschillende soorten vau goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEEN EIN (genre 
Sarreguei nines). 

S 5 r > o c i « i i t o i t 

W A T E R P A S - T H O E K M E E T -
en anders IKSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Eeëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

II. IIOLSBOIllt. le 
i s t i s . Z l l v r r r i , . t l r d a l l l r v u u r H u t r r -

l i a H - I n M t r u i i i v n t e n . 
1+7». llfHtarMte o i i d r r M f l i r l d l n i x v.M»r W a -

l i T | i a » . e n l l < i i ' k i i i i ' r l - l „ s l i I M , ! , . „ . 

Voo,-ü<: I IAl id - en TIIEII.MO.METEIIS, alle nortan 
van K1IKEIIS, U l t l E I K A L A N S E N , enz. enz. 
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A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , ' F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Het Weekblad verschijnt des Zaterdags. 

Het abonicmeDt bedraagt voor bet aouMKuasd flM pari aaaaasa <if 
wel bij vtwruitbfUlin^ :r* gulden \Kt jaar. Af/outltrlijkc mniiiiicrs bij vonr-
nitlif-tt-lüiu 15 cent. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentien uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentien vnn 1 
plaatsruimte cn 10 cent 
tcnlnml cent JUT n> 

^1» / 1 . — , daarboven L'0 cent roof clkcn regel 
ccn bcwijüuuiimicr. Advcrtenlieu Voor liet liui-

DE V E R B E T E R I N G V A N DEN MISSISSIPPI 

D E S C H I P S P O O R W E G V A N T E H U A N T E P E C . 
Onder de uitgenoodigtlen bij de laatst gehouden 

vergadering van de «lirilisch Association" te Vork 
behoorde Captain James B. Eads. Op het verzoek 
van den vborzitlcr verklaarde «le heer Eads zich 
bereid , een voordracht te houden over de beide zaken , 
waaraan zijn naam is verlionden, en ur.u het hoold 
von dit opstel genoemd. Capt. Esns hield een 
toespmak roor tie inuVt, waarin bij iu hoold/aak de 
volgende modedeeiingen deed. 

Reeils voor 40 jaar wenlen plans ontwon ion Ier 
verbetering van deu Mississippi, doch dc genomen 
proefnemingen hadden nooit doel getroffen. De 
Mississippi voerde in tijden van hoogwater ongeveer 
1,850,000 kub. voet water per seconde af, en 
daarmede een enorme hoeveelheid vaste stollen in 
zwevenden toestand. Door den lang/amen stroom 
ann de riviermonden /el ten zich de/e vaste stollen 
in de rivierdelta neder, en vormden voor iederen 

mond een sandbank, welke zandbanken elk jaar uit
gestrekter en meer vooruitgeschoven werden. 

Iu 1873 stelden de Uijksiiigenieui-s voor, om ten 
beboete van de schepen een kanaal aan te leggen, 
loopende van pen punt, 4U mijlen boven tie rivier
monding , naar bet diepwater vun de Goh* van Hejieo. 
Het kanaal zou ongeveer Ü mijl lang wonlen, doch 
daar het verschil in niveau van den stand der r i 
vier en dien der golf ongeveer Ü voet Indraagt, zou
den sluizen noodzakelijk wonlen. Daarom verzette 
zich Capt. Eads tegen dit plan, en stelde hij de 
verbetering van deu riviermond voor door middel 
van uitgebrachte zeehoofden. Ilij was zoo doordron
gen van de juistheid zijner moaning, dat hij aan
bood, om de diepte van ée'ii der riviermonden vun 
8 op 'M voet te brengen, en geen aanspraak op 
eenige geldelijke tcgetiioelkorniiig te maken, voor 
de diepte van 90 voet verkregen was. Het systeem 
vuu hoofden werd uuiigevulleu op grond, dut de 
neerslag van de rivier hoofdzakelijk over de bedding 
werd medegevoerd door den stroom. Eads beweerde 
echter, dat bij iu zwevenden toestand aanwezig was, 
eu dat de boeveelheid, die het water kou mede
voeren , in een juiste verhouding stond tot de snel
heid van den stroom. Om deze lie wering tegen te 

spreken, maakten de tegenstanden de resultaten 
openbaar van zorgvuldige proefnemingen, door de 
heeren Humphreys en Abbot genomen, en waaruit 
volgens hen zou blijken, dat er geen verband boe-
genaamd bestond tusschen de zwevende massa en 
de stroomsnelheid, zocals de diagrammen. door bo
vengenoemde heeren gemaakt, tot gralische voor
stelling hunner re uitaten, moesten bewijzen. Eads 
toonde evenwel uan, dat zij iu een groote dwaling 
waren vervullen, doordien zij de stroomsnelheid per 
seconde hadden veigeleken met de hoeveelheid me
degevoerde vaste stof, aanwezig iu een enkelen ku-
biekvoet water gedurende den tijil eener seconde. 
Zij budtli'ii de stroomsnelheid per seconde moeten 
vergelijken met de hoeveelheid vaste stol', die iu de 
tijdseenheid door de geheele rivier werd meilege-
VOSffd, en dan werden, zoouls Kuds uit de tabellen 
van de waarnemers se)ven ten duklelijkste aantoonde, 
de resultaten geheel anders: zij strekten tot beves
tiging van zijn eigen denkbeelden. Capt. Eads wees 
nu kortelijk, door behulp van schetsen op het bord. 
aan, hoc de bank ten opiichte van deu riviermond 
gelegen was, cn verklaarde, tlat, indien er 30 voet 
water wan op het punt, waar de rivieroevers ein
digden, en waar de wijdte der rivier 1000 voet 
bedroeg, dezelfde wutenliepte kon vei kregen worden 
ook tot '2l/t mijl iu zee, indien •lachte twee zee
hoofden, parallel aan elkander op 1000 voet ouder
lingen afstand, over den kop der bank tot iu diep
water wenlen uitgebracht Naar dit plan werd ge
werkt, c» l ' 1 ' 1 resultaat bleek uitstekend te zijn, 
want aldus was twee jaar geleibn 30 voet water 
verkregen, en sedert dien tijd was deze diepte voort
durend behouden. 

Onlangs was een commissie van ingenieurs be
noemd , om de beste methode aan tc wijzen voor 
de verbetering van tien gaheelen loop der rivier, 
en drie plans waren tot verkrijging van dat doel 
voorgesteld. Dertig duizend vierkante mijl kostbaar 
land weiden jaarlijks door de rivier overstroomd, 
en gedeeltelijk werd dit door den aanleg van dijken 
voorkomen. Anderen wilden tot het maken van af-
Ifiidingskanalen overgaan, en beweerden, dat daar
door de hoogte der rivierstanden aanmerkelijk zou 
verminderen. Een ander stelsel had op het oog de 
verbetering van sommige rivieivukken . waar de ban
ken het lastigst waren, maar geen dezer middelen 
kan, naai - het oordeel van Eads, afdoende vei-betering 
geven, op nadet door hem ontwikkelde gronden. 

Een profiel went op het boni geteekend. waarvan 
de basislijn liet niveau van de Golf van Mejico aan
duidde, en een tweede lijn het verhang der rivier, 
afwisselend op verschil lende punten, zooals nader om
schreven. Eads verklaarde hoe de hoofdoorzaak van 
de stroom ver Daging gelegen was ïn de wrijving vnn 
het water langs het rivierbed, en hoe bij wijde r i 

viervakken die wrijving het grootst was, en ter 
verkrijging v a n de noodige snelheid, om de vaste 
stoffen af te voeren, daar een steiler verhang noodig 
ware Ilij vestigde de aandacht op het feit, dut iu 
tje eerste 840 mijlen van baar loop de rivier nage
noeg overal even breed is e u het verhang minder 
dan 2 inch per mi j l , terwijl het in de volgende 
Uil mijlen bijna tweemaal grooter, en vun dit punt 
tot Kam», 1100 mijlen van de zee, nog veel aan
zienlijker is. Dit was het gevolg v a n de groote 
verwijdingen cu dc vele eilanden iu dat gedeelte tier 
rivier: indien die wijde gedeelten werden genorma
liseerd, z o u er minder wrijving in den Stroom zijn, 
deze sou worden versneld en instaat we/en, veelmeer 
vaste stol' al te voeren, tlie de rivier van haar bed
ding, welke door haar eigen neerslag wordt gevormd, 

zou wegnemen. Ieder zanddeellje op het rivierbed, 
hel zij het daar gister ol' 10000 jaren geleden geko
men is, werd er gebracht door de werking van den 
stroom, cn bleef liggen tengevolge van het onver
mogen van dezen, om het verder te voeren. Dui
delijk is het, dat, zoodiii een sterkere stroom kwam, 
tlit zand weder zou opgenomen en verder naar zee 
vervoerd worden. 

Oeeu ingenieur is inslaat, om de meiheid vau 
den Mississippi voortdurend te doen toenemen: de 
normale snelheid is die, welke deu stroom instsat-
stelt, de iu zijn water aanwezige stofdeelen zonder 
winst of verlies af te voeren; wonlt tie stroom snel
ler, dau zal door bet wegnemen v a u /anti v a n deu 
rivierlmdetu tic betiding dic|ier komen te liggen, en 
daanloor ook tie wutiTop|>erv lakte lager worden. D e 
dijken waren nu noodig om den rivier te beletten, 
bij hooge waterstanden over de oevers te strootiieu. 
D e vernauwing der wijde riviervakken eu het geven 
van een uniforme wydte aan de rivier zullen tie wrij
ving vau den stroom verminderen, de snelheid ver
meerderen , het rivierbed verdiepen, de wateropper
vlakte verlagen en eindelijk de dijken overbodig 
maken. Op de/e gronden had Eads zijn plan tot 
rivierverbetêring voorgesteld, e n eindelijk door het 
Congres aangenomen gezien; in de laatste zitting 
was eeu groote som toegestaan *ooi deu uan vang 
der werken. 

Na nog eenige opmerkingen ten beste te hebben 
gegeven, ook betrekkelijk den Missouri, en nadat hij 
o. a. bud medegedeeld, hoe bij de laatste rivier bet 
middel wordt toegepast van ijzeren schermen, dwars 
door de rivier uitgebracht, om zoodoende tengevolge 
vau dc meerdere wrijving in den stroom kunstmatige 
banken te vormen en daardoor riviervernumving te 
verkrijgen, ging Eads over tot het tweede door hem 
te behandelen onderwerp. Bij de beschouwing vuu 
tren kaart der landengte, die Noord- cu Zuid-Aim-r ika 
vereetiigt. komt men tot de slotsom, dut de land
engte löOII mijlen, uf bijna maal de lengte 
v a n l'i 'ool-Brittuiije , lung is. / i j ligt in de richting, 
waarin de schepen zich moeten bewegen in den 
Stillen Oceaan, met bestemming naar Oost-Indie, 
Japan, Californië, Oregon, de Britscbe bezittingen, 
e n z . ; wanneer dus een schip door de landengte heen 
zou varen te Panama, dichtbij het Ziiidamerkuan-
sche vastland, dan zou het 1500 mijlen moeten 
v a i en, alvorens Teliuauti'|icc te bereiken, het uun-
sluitingspnnt aan het Noordamerikaansche vastland. 
Op het laatste punt zal de schips|»ooi weg aangelegd 
worden, en een schip, dat bv. van New-Vork Daar 
Francisco vaart, zou door den overgang op dit punt 
I óOO mijlen l>espuren tegen de reis door het kauuul 
vau D c Lessejps. De handel van den Mississippi met 
China of CuliforuU- zou, indien bij door dit kanaal 
wenl gedreven, bijna tweemaal de lengte van de 

landengte moeten passnoinn, en daardoor een omweg 
vun bijna 'J'JOO mijlen maken. 

Captain Ends verklaarde nu , dat de voornaamste 
zaak bij de schipspuorweg natuurlijk wus, om bet 
vuurtuig uit het water te balen en op den sjioorweg 
te plaatsen. Ilij geloofde dal de oudste wijze om 
dit te doen, in Engeland bekend was ouder den 
naam vun »slipway", en bestond uit eeu hellend 
vlak met rails, waarover een platform werd voort
bewogen tot op genoegzame diepte om onder het 
schip te komen; steun blok keu wenlen dan onder de 
verschillende deelen van de kiel e n de spanten a a n 
gebracht, eu daarna het platform, met het schip als 
boven last, uit het water getrokken. 

Ilij liet de vraug buiten beschouwing, of een vol
geladen schip deze behandeling zonder schade zou 
kunnen verdragen, wijl een gi-oot aantal schepen 
mei lading zoowel in Engeland als in Amerika uit 
het water waren gebracht zotitler eenige schade; 
terwijl hij verder van de meest bekwame scheeps
bouwmeesters ile verzekering had ontvangen, dut 
de/e operette niet het minste gevaar opleverde. Hij 
geloofde, dut dc eenvoudigste eu snelste methode 
die zou zijn, o m het schip door middel van het 
hydraulisch-dok-systcem in de hoogte te brengen, 
van welk systeem men een uitmuntende toepassing 
kan zien in de Vietoriu-dokkeii. Naar deze methode 
hangt tusschen eeu aantal staande hydraulische parsan 
uen platform, waarop een spoorweg van twaalf rails 
is aangebracht. Na dc rijzing vormen deze rails het 

verlengde van den schipspoorweg. De stelling, die 
het schip draagt, wordt boven het platform gebracht, 
waarop dit door het hydraulische toestel tot ge
noegzame diepii! wordt ricdergelaten , om bet schip 
lrijveiide te maken; daarna woidt een zelfwerkend 
ftelsel v a n steunblokken onder het schip geschoven 
iu den statui, waarin dit bel besl wordt ondersteund. 
Het platform wordt eindelijk omhoog gebracht, tot
dat zijn rails samenvallen met die van den va-sten 
weg, de locomotieven worden aangehaakt, en het 
schip over de landengte voort be w igen. 

Op In-t bord schelste Eads de wielen van de 
goederenwagens, in Engeland en Amerika in gebruik : 
hij vestigde de aandacht op den grooten radstand 
dier wagens, waarbij het mogelijk ware, om meer 
wielen uan le brengen tot v e i hooging vun het draag' 
vermogen, indien tie bochten op de gewone spoor
wegen hiertegen peen bezwaar gaven. Daar echter 
liet gewicht van een schip per vlakte-eenheid grooter 
i.s dau dat van een wagentrein, is het noodig, de 
wielen dichter bij elkander te zetten, en om die 

reden zijn Iroeiiten in deu geprojjicteerden sohlpSj -
weg niet wenschelijk. De spoorweg moet volkomen 
recht zijn. Waar het noodig i s , van richting te 
veranderen, moeien draaischijven worden gemankt. 
De geodesisehe opneming van tic landengte heeft be
wezen, dat. slechts twee of hoogstens drie dezer 
draaischijven voldoende zijn, terwijl e r geen steilere 
hidlhigeii zullen wezen dan van 1 op 100, en tlit slechts 
over een-zesde van de totale lengte van den weg; 
de andere hellingen zullen niet meer dau 20 tot i't 
voet per mijl bedragen. 

De wielen zullen e e u diameter van 20 Eng. duim 
hebbeli, e u ongeveer 3 voet uit elkander liggen. D e 
hoofdingenieur van e e n der grootste Engelsche spoor
wegen hud Eads medegedeeld, tlat sommige loco
motieven op die lijn in rust eeu gewicht van ne i fcn 
tuns op elk wiel brachten, e u men mag tins aan
nemen , dat bij den srlnpspoorweg veilig ieder wiel 
mot 5 tons kan M u s t wonlen. Indien een der groote 
stoomschepen, vatende tusschen Engelanti e u New-
York, moest worden getransitorteerd over den schip-
spoor weg, tfiui zou de lengte van den wagen niet 
meer dan 400 voet behoeven te bedragen. Op elke 
rail zouden dus 130 wielen loopen, die OöO tons 
konden dragen, zootl.it op twaalf rails een gewicht 
van 78lll) tons kon vervoerd worden. De rails 
zouden eeu ouderlingen afstand hebben van 4 voet 

inch (ile standaardwijdte) e n een gezamenlijk 
grondvlak van .10 voet breedte: bij e e n lengte van 
400 voet zou dus het draagvlak 20000 vierkante 
voet in op|*ervlak zijn; met andere woorden, op 
iederen vierkanten voet grond zou e e u gewicht v u u 
780 |xmd rusten. Dit is minder dan dat van e e n 
muur, één venlieping hoog; maar tol nog lietere 
baoordeeling gaf Eads bet voorbeeld van een paard. 
dravende over een gewonen landweg. Dit vertegen
woordig! met zijn berijder een gewicht van omstreeks 
1200 jioiid, en laat nauwlijks indrukken v u u de 
hoeven nchler, terwijl toch dit gewicht wordl ge
dragen door een oppervlakte vau slechts ongeveer 34 
vierkante inch, tiaar het geheele gewicht vau puurd 
en rijder beurtelings slechts op 2 voeten van het 
paard nederkoint. D e p.i arde hoe ven hebben elk niel 
meer dan ongeveer 12 vierk. inch oppervlakte, 
e n iu dit geval woidt dus de grond per vierk. voet 
nagenoeg 10 maal sterker belast, dan bij het ver
voer van de zvvxiiste schepen over tien scbipspMiivveg. 

Het is trouwens ook duidelijk "enocg, dat. wan
neer de rails der Engelsche spoorwegen het gewicht 
kunnen drageu van negen tons op ieder wiel vau de 
locomotief bij e e n snelheid van 50 tot 00 mijlen per 
uur, zij meer dan sterk genoeg zouden zi jn, om 
ook het gewicht te dragen v n n 5 tons op elk wiel 
van den schipspoorweg. 

Dit geeft eenig donkbeeld v n n de besparing, die 
de aanleg van een schipspoorweg zou geven tegen
over de sanlegkosten vau een kanaal. Nutuurbjk 
zou .1.' onderbouw van den weg zeer degelijk moeten 
fremaakl zijn, muur dun ook zou het onderhoud 
daarvan zeer veel goedkooper wezen tlau dat vun een 
M-heepvuurlkanaal. Het zou niet noodzakelijk zijn, 
dat de rails iu een absoluut waterpas vlak lagen, 
ru hoewel onregelmatigheden van bv. am Eng. 
diun iu de betrekkelijke hoogte niet zouden kunnen 
worden toegelaten, touden zelfs die aan het voertuig, 
dat het schip draagt, nog geen schade doen, aan-
geskal boven alle wielen e e n af meer sterke spinial-
vvereit wonlen aangebracht, waarvoor zij zich ln een 
verticale ruimte van 3 inch zonder nadeel zouden 

kunnen bewegen. Het geheele voertuig soa daardoor 
op eeu aantal stalen veeren rusten, waanloor kleine 
oiielleiibetleu iu den onderbouw weiden geneutraliseerd. 

Het gewicht van het schip ongeveer tie helft van 
de totale lailing bedragende, en bet gewicht van bet 
S|KKU-weg voer tuig niet meer dau een achtste van het 
totnul gewicht van schip eu lading, sou er ongeveer 
4" percent dood gewicht moeten wonlen gesleept , 
eu dit is minder dun de verhouding van dood ge
wicht op spoorwegen, daar tlit dikwijls 50 percent, 
BII zeer zelden minder dun 40 percent bedraagt. 

Volgens Eads valt ur redelijkerwijze dan ook niet 

aan te twijfelen, ot tie door hem ontworpen Bchip-
ipoorweg biedt groote voordeelen boven een scheep
vaart kanaal aan. 

Verschillende personen, iu de vergadering tegen
woordig, gaven hun ingenomenheid met deze zuuk 
te kennen, eu sir William Armst mug meende er 
niet uan te mogen twijfelen, of de plans van Eads 
zullen weldra verwezenlijkt worden. 

Als repliek op sommige opmerkingen constateerde 
Eads eindelijk nog, dat op den schipsponrwt-ir ,(,. 
sche|N'ti konden woitlen vervoerd met een snelheid 
van 10 mijlen of meer | » r uur, in plaats van 2 ii 
3 mijlen in eeu kanaal; terwijl verder uau deu S |KMI-
weg en werkelijk onliepualde uitbreiding kon worden 
gegeven, zonder eenigen binder voor het bestaande 
verkeer, iets, wat met een kanaal onmogelijk zou 
zijn. Ilij meende, .lat er geen betere vergelijking 
kou gemaakt ' worden tusschen een kanaal en een 
schipspoorweg, dan tlie van deu ouden omnibus met 
tie locomotief. Zoodru de schipspoorweg was voltooid, 
zou men van scheepvaart katuilen niet meer hooien, 
en een schip, dat door de landengte moest worden 
vervoord op een goed geconstrueerden zpoorweg, zou 
daar even veilig zijn als eeu kind in de armen zij
ner moeder. 

l )p voorstel van den heer Buteruuri werd besloten, 
de rede van Captain Eads op te nemen in de jaar
lijksche verhandelingen van de Vereeniging. 

Engineering. 

Berichten en mededeeliogen. 
IJ U I T E N L A N D. 

— 0 Te Londen is verschenen tiener,d lie/;,el 
to the Hoard of Trade anon the aeeidents which 
have occurred on the Railway* of the United 
Kingdom during the gear IN8II. Prijs vier stuivers. 

Celui passagiers, gedood of gekwetst, tengevolge 
van allirlei oorzaken: 

1870 1880 
Gedood één op 3,."il7,00(> i ,2ö2,70 '* 
Oekwetst één op 474,100 374,100 

Doiteii hunne schuld gedood: 
1847—49 I op 4,782,188 
1850—59 1 » 8,708,411 
1800— 69 1 • 12,911,170 
1870—73 1 . 11,190.570 
1874—77 1 f 13,050,000 
1878 l * 23,540,1100 
1879 (zonder de Tay-brug-rump) 1 o 281.300,500 
1879 (door » f • » ) 1 ti 7,700,700 
187 I te zamen 1 » 7,503,000 
1880 | • 80,987,034 

Zonder tie Tay-brug-rump /ouden in 1879 slechts 
twee reizigers gedood zijn geworden op de 502.733,000. 

The Ha it wag Review van 0 September maakt 
tie opmerking, dut in 1880 meer spootvveg-lieainb-
ten gedood en gekwetst werden dan in 1879, en 
dat tlit beantwoordt auu de vermeerdering van de 
dividenden. Een vergelijking tusschen tie twee jaren 
dwingt het blad tol de gevolgtrekking, dal de groo
tcre winst van 1880 behaald weid ten kosle van 
meer menschen levens en meer lijden dan iu 1879 
bij het winnen vuu eeu matig dividend. 

— c Wij vestigen de aandacht o| n artikel 
He l'industrie des tramwayi en France et de sa 

productioité in VEconomiste francais van 1 Oe
tober j l . De schoone dagen vau Amiijuez zijn voor
bij. Vest une dvltdcle presque sans précédent. 
Dc zoo democratische nijverheid der riebelsporeii, 
/oo nuttig voor den middelstand cu de werklieden, 
schijnt beu die vertrouwen in haar stelden en haar 
bun ipaarpennïngen brachten , ten eeuemale te gronde 
te hebben gericht. Er blijft echter nog ééne hoop 
voor tie toekomst. De Société générale franc-iixe 
des Tramways is erin geslaagd Iepen tien stroom 
op l«! roeien; zij is eindelijk in een goeden toestand 
gekomen eu zul misschien luier veel voorspoed ge
nieten Maar wat zeker mag heeten, is dc alge
meene ondergang; wat slechts gissing is , is bet her
stel der zoo vreesclijk geschokte maatschappijen. Ves
tigen wij daarentegen een blik op de Loudensche 
lieurs De aandeelen der Bristol>cbe Maatschappij 
zijn gestegen vun £ 1XJ., tot 14 , de Tramways of 
Germany van £ 5 tot Ï O 1 . ^ , de North Metropo
litan steeg 5 5 % , tie tramway vuu Glasgow 0 0 ° 0 , 
die van Buenos-Ay res 0 0 % , die van Londen 3 5 , 
van Edlmbuigh Street 2 7 % , van Barcelona 20"/, , 
van London Street 10 , van de Tram wags Union 25/,. . 

Zeventien op de zes-cn-twiutig maatschappijen doen 
goede zaken; van de negen antiereu hebben slechts 
drie meer dan de helft van liet kapitaal vei loreii. 

Volgens het Rullet in de Statistique ct de legis
lation comparce du Ministère des Tracau.c Pu
blics (Augustus 1881) werden er iu Klankrijk in 
1880 geëxploiteerd 428 kilometer tramways. Deze 
hebben gekost uau aanleg gemiddeld 220,000 Ir. 
per kilometer, volgens een andere lezing 207,418 fr., 
dus bijna evenveel als eeu locomotief-spoorbaan, of
schoon er noch onteigening vnu grond noch kunst
werken nootlig waren. Nog verwonderlijker is het, 
dut het rollend materieel nog meer kost dan de aau-
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leg. Deze komt \ter mijl to staan o|i 112.004 fr., 
liet materieel op I ti 4,.>72 fr.: verhouding van 41 : 

50«/ o . D e bruto-opbrengst was 20,082.000 fr.; de 
exploitatie-kusten 20,076,000 fr., d m 9 7 » / . , derhalve 
de winst 0 , 9 G % . 

De oorsaak ligt in toevallige omstandigheden, in 
de nieuwigheid en Isakbare misbruiken. Schandalen, 
eigen a a n onzen lijd. He geldschieters hebben vee! 
verloren, de oprichters, beheerden en aannemers 
zijn rijk geworden 

Wij moeten bekennen, dat ook dc \orth Metro
politan (zie boven) 580,000 fr. per kilom. gekost 
heeft. 

D e goedkoopte tramways in Klankrijk zijn die van 
Béziers naar zee (48,000 fr. per mijl) , van Boulogne-
sur-Mer (68,571), van Calais-Gnigiic (88.000 IV.). 

Onder de exploitatie-kosten komen de verschillende 
belastingen, droit 1 de régie en rechten op de statioo-
Deering voor tot een bedrag van V/„ der gezamen
lijke uitgeven, en dus meer dan het bedrag der 
netto-ontvangsten. 

Normaal zijn de uitgaven (zonder die rechten) 7 0 ° / 0 

der briito-ontvangsleii. 
De Bordeaux-lramways maken 1 6 . 1 9 ° / , (168,000 

fr. uanlegkosten per kilometer) winst, die van Culuis-
Ouignesl 5.81 % , die vnn Boulogne sur-Mer 1 0 . 0 6 % , 
die, welke de stad Parijs gegund beeft a a n de Com
pagnie des omnibus, 7.35"/,,, die van Havre G.01 % , 
die van Nancy 7 . G B I , / U . 

Wanneer deze nijverheid in Klankrijk even oud 
zal zijn als in Engeland, wanneer de bevolking e r 
meer a a n gewend, de voorsteden meer bevolkt zul
len zijn, zullen de goed beheerde maatschappijen 
vermoedelijk welvarende worden. Er zijn wel tien 
jaren noodig, vóórdat een volksvlijt van dezen aard 
veel klanten heeft. Ook menige spoorweg bloeide 
eei-st na e e n ziekelijke, zwakkelijke jeugd ( '). 

— 0 BIJ Kaïro heeft men een gewichtige ont
dekking gedaan. Men heeft nl. tc Kom-el-Medaur 
een dier steenen tafelen gevonden, die men gewoon 
w a s , in den tijd der Ptolemeeen, in de tempels van 
Egypte op te richten, c n waarop, in verscheidene 
talen, koninklijke verordeningen weiden gegrift De 
pas gevondene is de derde van die soort en heeft een 
opschrift in drie talen. 

— In de conferentie vau s|H>orweobeainbleii te 
Manchester werd bij resolutie aangenomen, dat het 
op [lost zijn vau sigiiaalwachtcrs c n shunters niet 
meer behoort te bedragen dau acht ureu achtereen
volgens, en dat vnn alle overige beambten niet meer 
dan negen. Evans, de hoofdman der beweging, 
drong aun op een nlgeiiieenen eisch van korteren 
werktijd. Zoonoodig, moest men aan dien eisch 
klem bijzetten door middel vun werkstaking. 

— liet plan bestaat tot verbinding vun de Adri 
atiscbe Z e e , door een stelsel vun kanalen, met het 
Mnggioro-ineer. 

— De internationale bijeenkomst te Bern, terne-
laadslaging over het goederenvervoer, is thans uf-
geloopen. Men is het er eens geworden over het 
ontwerp van eeu verdrag betreffende de uitvoerbepa-
lingeii , en heeft besloten lot oprichting van een 
internationaal bureau, 

De Bondsraad zul de besluiten aan de betrokken 
Bagueringen medeleden, met verzoek baar oordeel 
daarover uit te spreken. Na ontvangst van de ant
woorden zul , als hel noodig i s , een nieuwe confe
rentie gehouden worden. 

B I N N E N L A N D , 
's G r a v e n h a g e Bij resolutie van den Minister 

van Koloniën van 7 October 1881 , is de heer E. de 
Graaf gesteld ter In-schikking vuu den Gouverneur-
Generaal van Nederlundscb-liidie, om te worden be
noemd tot opzichter der derde klasse bij deu Wa
terstaat en 's Lauds burgerlijke openbare wei ken 
daai telunde. 

— liet ontwerp tol onteigening ten behoeve van 
een spoorweg van Hoorn naur Enkhuizen strekt om 
de onteigening te vragen ten name van deu Slant, 
van de eigendommen, noodig voor den aanleg vnn 
een spoorweg vnn Hoorn nuur Eukhiiizen in de ge
meenten Blokker, West woud, Ihmgkurspel, Groote-
broek, Bovcnkarspel en Enkhuizen. De weg vangt 
aan iu de gemeente Blokker, iu aansluiting metden 
Staatsspoorweg vun Zaandam naar Hoorn, loopt van 
daar in noordoostelijke richting dooi' den Oosterpol
der, snijdt den straatweg van Hoorn naar Enkhui
zen, loopt ten noorden van en langs dien straatweg 
en de Wijzend tot bij Luljehroek eu vau daar in 
noordoostelijke richting langs de noordzijde van de 
Tocht, en eindigt bij de Ziiiderhuven te Enkhuizen. 

— Aan de tramwegen in deze gemeente wordt 
thniis niet zooveel spoed gewerkt, dat waarschijnlijk 
heden de dienst een aanvang kun nemen. Op het 
gedeelte Plein-Bnnkasti-aat heelt reeds eene proefne
ming plaats gehad, die inliiemeiid geslnngd is. 

Zoowel bij den Haagsehei) stoomtram, als bij dien 
tusschen Den Haag— Sc hl ven ingen van de Neder
landsche Bijnspihirweguiautschappij, zullen in den 
aanstaanden winter de wagens verwarmd worden. 

Amsterdam. Bij Burgemeester en Wethouders 
is een adres in overweging vnn de Nederlandsche 
Bouwmaatschappij, tut bevordering v n n den aanleg 
van een park in den Binnenilijksrhe-Biuleiivelderscheii 

polder. 
— Met het afbreken vau het Parklokaal is men 

aangevangen. Den *J2II November moet het terrein 
<ipgc|iv.rd en voor den bouw gereed zijn. 

— Aan de tramlijn Laidscheplein—I'.-(,'.• Hooft straat 
wordt druk gewerkt. 

— Naar aanleiding vnn de voorgenomen oprich
ting van eene Zuidufrikaiiiisehe Handelscompagnie, 
hebben de heeren Boks & Schmull zich met de vol-
gende oproeping lot bet publiek gewend: olleereu 
fabrikanten en kooplieden, welke gehoor wenschen 
te geven aan de oproeping der Betbleheinscbe Hun-
il,-|svereeiiigiiig Oranje-\ i ij-lunt, worden uitgenoodigd 

ft) J t , maar t l i ecu Used ecus tc kmt verknipt i " as-
worden, zit lu-t nooit (toed. Hrl u-riks wm het gi-stiili-u 
n l d kun moeilijk trordea Eoedgwaialrt, Hes zin het san 
ite zoo jfllimtig |fi-li*Kf:il -! • j.... 11 J..:.. - Int lii<>-r Vim <i< iit'-vi'. 
| t a lioofiliiirH-intur t-n eeu uauiii-mcr kwamen wel vuur de 
n-flitbiiiik, maiir dc een*- aandeelhouden Uijveu»teed» wei
nig l>t'uijdi'u«nuard. (H. v. E) 

bun naam en adres op te geven ann de hoeren Boks 
en Schmi i l l , teneinde op een nader te lie puien dag 
eene bijeenkomst te houden." 

— Tot inspecteur vnn de Hollandsche Uzeren-
Sponrwefnnuutschappij is benoemd de baar B. D . KHa 
van Hevningen. 

— De ingenieurs Mijnssen & Co hebben bij Bur
gemeester en Wethouders aanvraag gedaan om eenige 
stadspleinen electrisch te verlichten. Naar men wil , 
zou hun verzoek zijn toegestaan. 

Die proeven moeten iu verband staan met het. 
voornemen door de Compagnie générale oTl-.tectri-
cilè te Parijs, om de geheele stad bij het einde van 
het contract met de Engelsche Pijpgnsciun|>ugiiie, in-
stede van gas, door middel van electriciteit te ver
lichten. 

— I>e gehouwen en machinerieën van de voor
malige Internationale Suikeirnflinaderij, op de Lijn-
baansgnicht en Lauriergracht te Amsterdam, als-
mede de terreinen ter gezamenlijke oppervlakte van 
40 are, 73 centiare, zijn in massa verkocht voor 
/ 332 ,503 , aan den makelaar II. Z Koper. 

Utrecht. Ter vervanging vun Mr. H . M . A . 
Baron vnn der Goes vun Dirksland, die inet 15 
Oetober aftreedt als chef van dienst van het Mou
vement bij de Maatschappij tot Exploitatie van Sioots-
spoorwegen, zal met dien datum uls chef vnu de/en 
dienst Optreden de heer E. .1. B. II. M . Engeringh, 
chef van dienst van Handelszaken. De heer Enge
ringh znl het beheer over beide dieuslen voeren. Tol 
inspecteurs iu atgerneeneii dienst bij de Maatschappij 
zijn benoemd de heeren: II. Spanjaard, met deu 
titel van chef der beweging, J. W . lt. Gerlach, met 
den titel van chef van het personeel en der comp
tabiliteit, Jhr. F r . van Ritmen, met den titel van 
chef van het turiefwexen , en Mr. A . J . M. Bake, 
met deu titel van chef der reclamen. 

— Maandag j i . wenl alhier de vergadering vnn 
Kamers vau Koophandel enz. gehouden, waartoe de 
Maastrichtsche Kamer huur had uitgenoodigd. Zij 
werd bezocht door afgevaardigden der Kamers van 
Koophandel te Almeloo, Ajt-ldoorn, Breda, Deven
ter, Doesburg, Eindhoven, Gorinchem, Den Haag, 
Helmond, 's-Bosch, Kampen, Maastricht, Oldenzaal, 
Oosterhout, Roermond, Schiedam. Tilburg, Utrecht, 
Vaals. Veghel . Venloo, Vlissingen, Waalwijk, Wa
geningen en Zwolle; voorts de heeren Cerates, lid 
van de Eerste, Nijst en Bahlmann, leden oto Tweede 
Kamer, Mr. J . Heemskerk A z . , afgevaardigden vnn 
dc Vereeniging van Handel en Nijverheid te A m 
sterdam, van de Vereeniging tot licvorilcring ran 
Fabriek- en l'landwerksnijverheid, van de Veree
niging van Industrieelen, van de Vereeniging 
van Gisthandelaren te Schiedam, van het Letter-
industriebond en van de Brabant sche Mautschappg' 
van Landbouw. Het voorzitteischop werd bekleed 
door den heer Rutten, president der Maastrichtsche 
Kamer. 

Eene vrij verwarde geduchtenwisseling werd ge
voerd, welke eenigszins een denkbeeld gul' vun de 
vrucht, welke de verlangde enquête omtrent het 
protectiestelsel zou opleveren. Dit stelsel werd krach
tig bestreden door den bekenden fabrikant Stork uit 
Almeloo, lid der Eerste Kamer , doofden heer Duvvis 
uit Zaandam en door den heer Van den Berg uit 
Tilburg. Het werd verdedigd, althans in den l in 
van een onderzoek, door Jhr. Hartaen, de heeren 
Hartogh, uit Amsterdam, Diejien, van Tilburg, 
d'Eiigelbroiuier, uit Den Haag. Niel voor protec
t ie , maar voor vrijhandel op voorwaarde vnn we
derkerigheid, verklaunle zich de afgevuurdigde vnn 
het Leder-industriebond. 

Ten slotte besloot de Vergadering, met 22 tegen 
3 stemmen, het volgende adres aan deu Koning te 
zenden: 

•De onderget eek enden nemen de vrijheid, L'. M . 
te verzoeken eene Staatscommissie in het leven te 
roepan om te ondersoeken, welke gevolgen de we
derinvoering vnn liet protect iestelsel iu de voornaam
ste rijken van Europa voor den N.ilerlaiidschen bun
del , de nijverheid en den landbouw mug hebben en, 
zoonoodig. Uwer Majesteit-* Regeering voor tc lich
ten omtrent de maatregelen, die ouder de bestaande 
omstandigheden in hel In-lang dier gewichtige bron
nen van volkswelvaart behooren te wonlen genomen." 

Arnhem. De Nederlandsche BeH-Telephooii-niunt-
schappij, gevestigd te Amsterdam, die thans in de 
gemeente Amsterdam een telephooiniet exploiteert, 
heeft zich met eeu adres tot den Raad dezer ge
meente gewend. Zij vei zoekt daarbij , bunr de voor
waarden te doen kennen, waaronder de bereids door 
ham- aan Z. M . den Koning gevraagde machtiging 
tot bet aanleggen en onderhouden van voor het pu
bliek bestemde telephooiileidhigeii en het daartoe ves
tigen van een centraalbureau in deze gemeente kun 
worden verleend, opdat in het belang der burgerij, 
door overleg met udressnnte, de gemeente Arnhem 
spoedig in lu-t bezit zij vun een goed bediend tele
phooiniet. 

— De Raad dezer gemeente beeft in zijne zitting 
vun j l . Zaterdag hel voorstel vau Burgemeester en 
Wethouders, gewijzigd donr de Commissie van Bij 
stand, ten opzichte vun de voorwaarden, waarop 
concessie zal worden verleend voor den aanleg eener 
waterleiding, goedgekeurd. De eventueele concessi
onaris zul moeten voldoen ann de volgende voorwaar
den: ' lo. het werk moet strekken tot het algemeen 
verkrijgbaar stellen van drinkwater, voldoende wat 
de deugdelijkheid betreft, aan den standaard voor 
goed drinkwater in deze gemeen Ie vastgesteld, in 
de huizen en de openbare bronnen of standpijpen; 
tot verschilden vnn In-t noodige water tot besproeiing 
der straten, doors|»oeling der goten, tol voeding van 
fonteinen eu tot hlussrhhig bij In ami: 2o. bel wa
ter moet, binnen de grenzen op de kuurt aangege
ven , opgevoerd worden tot eene hoogte van 54 nie
ter 4- A . P . ; 3o. ter vrije beschikking vun het 
Gemeentebestuur moet gesteld worden het noodige 
water: a. in 8 stuks bronnen of standpijpen voor 
drinkwater, die gedurende 12 uur werken; b. voor 
0 stuks foiiteinspitseii, die gedurende 01 dagen 10 
eu 182 dagen 6 uur werken; c. voor de besproeiing 
vnu de geheele oppervlakte der gemeentekom met 
eenige buitenwegen, als VeljKJiweg tot Raapopsche-

j weg, Ut recht sche weg tot den tol : rf. voor de door-
spoeling der goten tweemaal 's weeks gedurende 3/4 

I jaar ol 30 weken: e, voor blussen ing by brand naar-
| mate de behoefte, met een minimum voorraad van 

500 M*. 
Groningen. De Nieuwe Groninger Courant 

kun met zekerheid berichten, dal door den beer G. A . 
Hoogenslmaten. laatstelijk hoofdingenieur, chef van 
het stoomwezen in Nederlandsch Indie, concessie is 
uutig " roagd voor den aanleg en de exploitatie van 
een stoomtramweg van Groningen langs Hoogezaud, 
Suppem.vr, Znidbroek eu Nooidbroek naar S.-l mdn, 
met een zijtak van Koksham, Kol ham, Skxhlereu 
en Schildwolde naar Siddeburen. Tc Zirdbrock zal 
aansluiting kunnen plaats vinden aun den tramweg 
naar Veendam. Stadskanaal en te Selieemda auu dc 
ontWi)i-|N'ii lijn Scheetnda — Kinsterwolde — Winschoten. 

Door de aangevraagde l i jn , die, om zoo le zeggen, 
langs alle woningen der gemeenten Hoogezaud, Sap-
peineer, Nooidbroek . Siddeburen , Helium. Schild
wolde, Slochteren en Kolliam voert, zal in eene 
dringende Iw-hoefte worden voorzien ; zij vormt eene 
directe verbinding vnu de meest belangrijke streken 
der provincie met de hoofdstad 

De aanvrager I fl hel voorne n . de ouderne
ming eventueel te exploiteeren onder deu naam van 
»Goorechtsche Sluoin-trumwav-inuatschappij." 

— Namens den Koning, is aau de Nederlandsche 
Bell- Telepliooii-inunscbappij te Aiisterdam, tot we
deropzegging , verg ing verleend lot den aanleg 
en het gebruik vnu voor publiek verkeer lies temde 
eleetrische geleidingen, alhier. 

Leiden. Commissarissen van de stedelijke gas-
fabriek, alhier, bebbe -ingen tijd geleden ƒ 195,000 
aangevraagd lol uiibreiding i-n w u i e u wing dei fabriek. 
Na een uitvoerig debat, besloot de Gemeenteraad 
a a u een paar deskundigen. in overleg met deu directeur 
der fabriek, op te dragen een onderzoek in te stellen 
naar den toestand, waarin de inrichting verkeerde, 
e n werd tevens ƒ 0 7 , 5 0 0 beschikbaar gesteld len 
behoeve van de noodzakelijkste vernieuwingen. Uit 
bet thans verx-heuen rappor! der deskundigen, de 
heeren J. C. M, Simon Thomas en A . J . van Eijnd-
hoven, blijkt, dat de/en ten lie'.oevc vuu herstellingen 
e n vernieuwingen der fabriek nog ƒ 125,000 noodig 
achten, makende met het reeds toegestane een bedrag 
van ƒ 2 2 2 , 5 0 0 , eu dus ƒ 2 7 , 5 0 0 meer dan in het 
oorspronkelijk voorstel van commissarissen was aan
gevraagd. 

Leeuwarden. Dooi- Burgemeester eu Wethou
ders i s , op nader te stellen voorwaarden, aan de 
Nederlandsche Tramwegmaatschappij , gevestigd te 
Utrecht, vergunning verleend tot aanleg van een 
tramweg binnen deze gemeente, van het sjxior-
wegstation langs den stationsweg, den Winlumer-
d y k , de Nieuwestud zuidzijde over de Duco-Martena-
pijp, de Nieuwestad noordzijde naar den Harsumer-
struntweg, in aansluiting met den aan te leggen 
tramweg over Sriens, Hal lum, Ferwerd en Holwerd 
naar Dokkum. 

's-Hertogenbosch. Met vergunning ran den 
Minister van Waterstaat zal, op het daartoe door de 
betrokken gemeenten i n waterschappen gedaan ver
zoek, door den ingenieur van 's Rijks Waterstaat, 
den heer A. Keurenner, een plan worden opgemaakt 
tot verliet ering van den waterstaatse K-stand vau gron
den , gelegen onder Vugbt en iu de waterschappen 
«het Bnsehveld en Mai j" eu de "Mum en Itijskam-
pen" onder VHertogenbosch en Croravoirt. 

Assen Volgens de Pro». Drentscbe en Asser 
Courant zou het kapitaal voor rlen spo.>rweg Har
lingen— Hoogcveen—Koeverden—Sulzberger, waar
voor den heeren Kaptiju ft Gen t i l concessie is ver
leend , bij eeu Engelseh bankiershuis gevonden en 
de totstandkoming dus verzekerd zijn. 

Appingedam De alhier gevestigde afdeeling 
Nijverheid heeft een adres gezonden aan den M i -
nistei van \ \ aterstaat enz., waarbij zij op meer 
spoed aandringt bij den aanleg vnn den spoorweg 
Groningen —Delfzijl. 

Tilburg. In de j l . gehouden Raadsvergadering 
is de heer li. II. Herbortb, direeleur-ingeiueur der 
gasfabriek, benoemd lot gemeen te-architect. 

— D e concessie-na ti vraag voor een stoomtram van 
hier naar Goh Ie is aangehouden, terwijl nan de hee
ren J. W . F. Levelt c. s., le Rotterdam, concessie 
is verleend voor een stoomtramweg Tilburg—Dongen 
eu da haven vnn Groenendijk. Voor het leggen van 
een stoomtramweg tusschen het station van den 
Staatsspoorweg naur het hulpstalion van den Zuid* 
oostersjKMirweg is concessie aangevraagd. 

Middelburg. Tengevolge van het loslaten dooi
de BSoc'u'-té économiipie des tramways Neerlundais ", 
zal de stoomtram vau bier op Vlissingen door de 
heeren Finet & Lebaigue warden geexploiteeiil. 

Ook zal waarschijnlijk de stoomtramweg van Bres
kens, langs den grooten Rijksweg, naar de Neder
landsche gn-us totstandkomen, daar de heer Gerrit
sen, burgemeester aldaar, alsiiu concessie daarvoor 
beett aangevraagd. 

— Dc beer M . l i . l i . Ilogerwannl. ingenieur bij 
's Rijks Waterstaat te Zutfen, is door de Provin
ciale Stalen van Zeeland lieiioemd tot hoofdingenieur 
bij den Waterstaat iu die provincie. 

Kinderdijk. In de etablissementen der heeren 
J . & K . Smit heeft men 't zóó volhundig, dnt ' i avonds 
met electrisch licht gewerkt wonlt. — Ook wonlt 
de gemeente eerlang door eene lelephoonvet binding 
mei het wereld telegraafnet iu verbinding gesteld. 

Nieuw Amsterdam. Door het bestuur der 
Stieltjes-kanaalmaatschappij wordt e e n ingenieur ge
vraagd , die zich wil belasten met hel graven vun 
«-en kanaal van Kocverdeii naar Nieiiw-Anisterdam, 
met twee sluizen en de noodige bruggen. Het werk 
zal ongeveer drie jaren eischen. 

Lienden. Door den Raad dezer gemeente is 
ƒ 250 's jaars als subsidie toegezegd voor den a a n 
te leggen stoomtramweg Kesteren— Lienden— Tiel. 

Sittard. Iu eene vergadering van burgemeesters 
uit dit kanton, alhier gehouden, hebben dezen zich 
vereenigd, voor eeu vermoedelijk uun le leggen stoom
tramweg Sittard— Heerlen—Simpel veld , een ln-drug 
van ƒ 2 5 , 0 0 0 , tegen 3 pe t , gedurende 10 jaren, 
te doen waarborgen. 

Vinkomliirinicen vnn riMb^tedligea. 
M • M i i d N K , 1 7 O r l . 

l i i in l r r t l . i le 12 uren, door hel gemeen tebest.; bet 
steil Ier gegoten-ijzeren buizen eu hulpstukken, af
sluiters rn brand- en standk runen voor de hoogdruk water
leiding. beiiiHHligd voor de waterdichte bevestiging. 

W r l a a i i . lo 12 uren. .l-mr bel wateischapshi siniir 
van den pnldcr, bij M. Jansen ; In-t maken van eeu ge-
-leelto dijk. tol .lichting van de doorbraak in de Huise-
lingscbekadi' bij .|,- llraafschestraat Aanw. Ie 10 uren. 

•Xiim.'Li-ii I.- 1 uur. door d lijkstoel van het polder
district Bijk-v.iu-Nijmegi'ii. op hel raadhuis: ln. het ver
hoogen eu verzwaren van eeu vak dijk onder K it: 2a. 
bet leggen van «•„ berin aan de irp-en-Wuai onder 
OverasseH. 

« • r l n t - h e m , te 2 men .lo.it- bet gemeeiiteU-st.: het 
maken vau den kademuur langs ,|,>M Havendijk uabij de 
korenbi u_' 

IMn«4nK. I*i o , i . 
'«-Hajir. te 11 im-ii. d.-.r h.-t niiiuMeri.- v..n marine: 

lu-t makeu en leveren van h.-t uzer- ,n bontwerk, be-
iioodigd voor bel etalili-s,.,, t. I>estemd voor de ver
lichting OJI Memlanan tSlolzcsii-aat i. 

L r i i i i ' i i . te I I uren. d.Nir hel R. K. parochiaal arni-
liesiuur. in de J.isi.pl, s/aal, Kok ken steeg ; het afbreken vau 
de pakhuizen iu de Vamlerwerlstraat no. \)> en yt eu 
bet bouwen vai wii'shuis. lnl. bij den bouwkundige 
II. M. D. van Ileider, aldaar. 

l i . i n i r r . in , tc 1 uur. door dijkgraaf on I mraden 
der Vie.-po|.|..,-s op het Buand lOorarecht, in Itoofihandel-
en-Zeevaart: het v.-nb.-|ien en geil.-.ll.-li|k nieuw graven 
van eene waterleiding nabij bel Visscl.ertje. g. nte 
llubbelilam. 

MJiue ie i t . te 2 uivn, door de architecten (iiesiiig en 
S"i luik, bij Wed. Ilhinkborst : bel maken van den 
oiiilerboiivv ««tier serre met kweekkasten, voor Soriiiiini, 

Kv l l c rdMni , in bet Tu erhiiis : de levering v.m i'i.ii.unu 
(ires-keien, 11.11) bij «.lfi. I g 0.16 M. 

VV i n n - . l t i - , | H O r l . 
Willen.-I..1I.I.1 (bij Tiel), te II ureu, donr bet polder

bestuur, bij bet Werk: bet beklee.len met I t cn steen-
puin van ongeveer SOOO M» kade onder Ilzendoorn en bij 
den overlaat bij Tiel. iu |H>iv.-elen. 

'•-H>s«, Ie 11 ureu. .1,1,1,- het ministerie van waterst 
enz.: de uitvoering van eeuige werken tot normaliserenig 
van de Waal Ier Yank. Oph.-uit-rl cn II .-waarden, 
tus-cbei. .Ie kil lenaaieti l\2 ei, Ci;. b'ainuii: /'71.001). 

I l i i r . l r c c l i l . le U uren. Iiij .1. I'. van der Hoi-st: bet 
bouwen \. 11 fort aan den Nieuwen Maasmond illoek-
van-Hollandl. 2e gedeelte. ItaiiiiiiL' 1 50,000. 

Xler lkxeo, te 12 uren. bij l l . Q.'Mulock Houwer: bet 
malie ner nieuwe kade en rijbaan, en het verrichten 
vau eenige verdere werken bij zijne steenbakkerij aau de 
Ni.-uvv.-Haven. Aauw. 17 Oct., van 10—12 uivn. 

Ititn •-• il.tin . te 1 .lmi|- het geuieeiitebest.: bet 
bouwen van een blok woningen, ten .heuste van de ex
ploitatie van bet droogdok, aan den Imker Maasoever. 

l l c i r . l i H v r n , lc 1 uur. door het geu nteliest: bet 
uitnemen, bentellen en weoVrinhangen van Sduisdeuren. 

t t i i lk . door bet geiii'-eiii.be-tuiir van llaasterlaiid: de 
levering van lol) «tere grove zuivere riviergrint 

I. ieiiM . . . d i n . ten ge t.-huize: <|e levering van 
Pbrtaui l-ceiiicntsteen. riolen, kolken, buizen, putten enz. 

I I n . l . i ; . 20 O e i . 
« B M I I I , te 10 uren. door <le besturen van de polders 

Vnii-der-Eygcn, KIII|H'I eu Meerwijk, op het raadhuis: 
bet maken van 71"» M* «tei-nenglooiing tusschen tuinen 
aan de trap van .1 achimstwiiiiing eu st«>nknk>iiloods 
bij het stoomgemaal te Ortben. 

' M - I I N K C tc 11 ureu, door bet riiinislciie van marine : 
bet gereciluiaken cn leveren van bel bardstceuwerk v.mr 
bet etabbsse ut. best. I voor de verlicht ine 011 Meu-
dan.10 (Stol/iMraati. 

Ilred*. te I I uren, door den aivhitect .1. M. Manjiien, 
111 Met H o r van Holland: het bouwen van 3 lieereubiiizen 
iu de Sophiaslraat. 

h a n l c u - . te I uren, door burg. en weth.: bet bouwen 
ee ' school niet :l lokalen en overdekte speelplaats, al
daar. Aauw. 17 Oct, te 1 uren. 

VrlJ<l»jc. X I O i l 
MlddelSurjt, te 10 ureu. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van het pmv. bestuur: 
het éénjarig ouderhoud van de Rijkst trescante te 
Tliolen. Aanw. 17 Oct Uaming ƒ725 

N - B O H C I I , le 10'/, uren. door h.-t uiinisteri" vau wa
tcistaat euz.. aau bet gebouw van het prov. best.: het 
voortzetten der sleengJ. mi ingen langs de kanaaldijken der 
Zuid-Willemsvaart tussxheii de Dungeuscbebrug ei/s-Hosch. 
Katuiug /SOOO. 

• « s l i s , te 11 uren, bij Poene, roor de Kamperpoort: 
h.-t verbouwen vim pen biM'i'eiihiiis voor II Voortbuis l>' 
Westenholte. 

Aritliem, te li> ureu. door h.-l uiinisterie van water
staat enz., aau het gebouw van bet pniv. bestuur: bet 
verrichten van werken tol normalisering van den Neder-
Uiju te Maurik. tusschen de kilometerraaien 9A en Ü'i 
Aanw. 17 Oct. Baiiiuig /4050. 

•walls , te \2 men. door bel prov. bestuur: het drie
jarig onderhoud lo. van bet traject over de rivier de 
vecht* tusschen Int Urhtnuslnmaal en het kanaal de 
Nieu we-Vecht; So. van de schutsluis te blokzijl; 8a vau 
de brug over de Linde te Kuinre. den weg van Kuinre 
naar Slijkeiiburg en de brug nver de Tiis^cb.'ii-I.inde bo 
Slijkei.l.urg. W 

/ . . I I T . I ; . - . X X O r t . 
II . i-k<i.i|i. te 11 uren. door bet bestuur van den polder 

Middelburg, bij Van der Itie: het uithalen van de be
staande en bet inbrengen van de nieuw.' stoomketels, 
niet lienietseliiigen en aanhooren. teu dienste van bet 
L..vcn-eu-bene.|enstoo,,.g.niaal des iioMers 

t i M i o u l , te 11 men. .foor bet dagel. bestUW van het 
WJterschap De l Kei waard, ten g nlaiidshuize : het 
uitdiepen v.m Ti perceelen baggerwerk. in het gnmtwater-
schap. Aanw. 2n i V t , te 11 uren. 

K . . M . - I . I . . I I I . (e |S nnn. door dijkgraaf en heemraden 
vau den jmlder Priiis-Alexander. 'ln bet Verk-.plokaal 
aau den Oostsin^el: lo. bet verdiepen van slooten en 
waterleidingen iu den polder; &\ het verzwaren van Ben 
gedeelte ringdijk van den imldcr. Aauw. |U Oct.. te « 
uren, lieg. aan de Korte Kade te Kralingen. 

VI il ml ;i ^ . 24 O i l . 
Nlruw-Bulnen, te 11 ureu, bij II. Huisiugb: bet gra

ven van een gedeelte vau eeu kanaal iu de inarke van 
Itiiinen. Aauw. te tl uren. 

•Wasje, te i ; 1 . uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan bet gelmuw van het pniv. best.: lo. 
het tweejarig onderbond van bet Zcderikkanaal I bij-
bebimn-lide welken e„ bet Kijk«| «„„gemaal a.in den 
Ark.'Kt ben dam. Uaming / :t7.000 i«*r jaar: 2». bet vier
jarig onderbond vau .1.- Mallegatsluis. de draaibrug bij 
In-t Rabat en bijbel.,«>rende werken te (1 la. Kaming 

|H-r jaar: :!o. het vierjarig onderhoud van de Oom 
we-lms en hijbehonrende werken te Allen. Uaming / lUÜO 
l«-r jaar. Aanw. vau al dc werken 11) Oct. 

Il.irilrc. l i l , tc l> men. d.mr bet gei neelit.-best.: het 
leveren en stellen vi eu directwei kend bevelceutrifu-
giiillprtliipwerktliig en eeu st.viiuketel met Zijne hemetse-
ling in bet te Imuuvn ~ti«<.>iii.'ciii.ial ui deii Stad-poldi-r 
nabij Dordnvbt. lnl. aan bet bimniii der gemeentewerken. 

* i i i s ( i i . i , i n i . te 12 ureu, door burg. en wetli.: In. bet 
aanpl pen van eene watervlakte in de Dijksgr.irht bij 
de draaibrug nver die gracht aan de zijde van de Kat-
tcnbiirg. isti-aten. eu het ojih.«igen van eeu terrein tus
schen die straten en de brug; 2o. a de onderbouw eener 
dubbele basculebrug over de | lain-grachl. 6. eene wij
ziging van den onderbouw der draaibrug over del lccrci-
gnicht. c. de onderIMUW cener draaibrug nver de Van-
N.mrtgrachl. d. werken volgen-aanwijzing: .'lo. het vimrt-
zetlen van de werken tot aanleg vau de houthaven. Iul. 
voor alle werken bij den direct ' der publieke werken, 
Op bet raadhuis. 

V\n.-n . .L . e . X « O i l . 
I ' i - i l r n . le ]> uren. dimr bet gei nlebest.: bet lmu-

wen van eene school. Aanw. 22 Het. Uaming / 1 .'1.200. 
Hrt.irii. le I' , ureu, door bet genieën te liest: bet bou

wen van eene venlieping op h.-t gelmuw der tusscheii-
schiml in de gemeente, niet bijhchuorcudc werken. 

.HM»ndn|r, Ort. 
•«-lliiiïi'. te 11',', uivn. dimr bet ministerie van wa

tcistaat enz., aan bet gelmuw van h.-t pniv. best.: h.-t 
driejarig ouderhuud van de groote en andere Byksweyen 
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iu Zuid-Holland, in H peiv. Aanw. 20 Oct Uaming resp.: 
ƒ 8 1 7 0 , ƒ ic.:too, ƒ22,770. /'05oo, ƒ20.500. ; r,57<), ; 1:1,320 
f laiOO. , , 

ti.isi. r<li.r.. te 12 un-n, d.mr burg. en wetb.: bet 
mak 11 stellen van den metalen bovenbouw van eeue 
dubbele basculebrug over de l.cmauvgnicbt en van eene 
dniaibrug over de Meerei 1 gracht bij den Hortus Itotanuus. 
Inl. bij deu directeur der publieke «erken op bet raad
huis, tirsscheii 11 en 12 uren. Hauling J -W.250. 

wtM-n-fiiii:. ï n*v. 
'a-Haffe. te 12 men. d.mr bet uiinisterie van waterst, 

enz* ten dienste der Staatss[murwegeu: bet maken van 
een reservoirgelmuw uu-t bergplaat*, de onderbouw v.mr 
een waterkraan en verdere werken op bel g Ier.-i.stat 
in de Stadsnet landen le Amsterdam, ten behoeve van den 
spoorweg Nieuwediep Amsterdam, lid. bij den «•tst-
aanwezend ingenieur U- Amsterdam. Aanw. 25 c i i ïSOct , 
te 11 uren. 

Vrijaas- * 
'••B*arh, te lO'/j «ren. d.mr bet uiinisterie van water

staat enz., aan bel gelmuw van bet prov. Iieslimr: bet 
drieiarig onderbond der Rijks-haven- en rivier werken le 
Moerdijk. Aanw. 211 ( K t Uaming fmA) ner jaar. 

W.M'l l - l l . lK- » 
V l U s r . le 12 uivn. door bel ministerie van vvateist. 

enz., ten dienste der Stiatss|«H.rwegeii: bet maken van 
grond- en andere werken vuur de halte I l.-ri.k van den 
sprnrweg Nij gen -Venloo. h.1. bij den b-tdinge ur, 
te Arnhem en den secliriiigeiu.ur. te Nij gen. Kaming 
f W.000. 

V r l | ' < " U . 1 1 

l l i , l . l c l l . . . r g , te 10 ur dimr bet ministerie van wa
terstaat enz... aan bet gelmuw vau het prov. hc-tuui : lo. 
bet driejarig miderl I van bel kanaal van M u i s naar 
Brugge Nederl. gedeelte. Aanw. 5 en 7 Nov. Kaming 
v.ior~.1 jaren f*MQ; 2» . idem van de aanleg- en l.wi.laats 
vimr visM'hets in den Brakman bij de Kibellasluis. Aauw. 
5 en 7 Nov. Kaming ƒ SM per jaar. 

UarnsdHK. * * 
s-i i i igc, te 11 ur I.Nir In-t ministerie van waterst 

enz' de viHirlzetting der restauratie van bet Oud-Stad
houderlijk Kwartier o.. bet Binnenhof te 's-Hage. Aanw. 
4 Nov,'te 10 uren. Uaming fUJbw. 

' I . H I » , te 12 uren. duor bet nsieru- vau waterst. 
enz ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. h.-t maken 
eu stellen van den metalen bnvenlmuw v.mr de brug over 
den Rijn nabij Kli< n. Iul. bij den hnofdingeili '. te 
Arnhem en den sectieiiigenicur, te Rbenen. A a u w . , en 
8 Nov., te 1 uur. Uaming fM5.0uO: bet maken van 
de grondwerken, de kunstwerken, den Imveiilmuw. de 
overgaiigs-en .vuige beveiliging*- en afdeling*werken v.mr 
den s.««irweg (iiimitigen—D.-lfzijl. lnl. bij den h-mfdm-
genieur te Zwolle. Aanw. 7 en V Nov., te 10 uren. Ka
ming ƒ 1.W2.O00. 

i i . i i i . i . T . I . - Ï . 1 7 Herv. 
Ilnarlrm . te 2 ' , ureu. dimr bet ministerie van wa

tcistaat enz., aan bet gebouw van bel prov. b.^t: het 
driejarig onderhoud der Uijkshat en werken .i[< leis* helling. 
Aaiivv. 12 Nov. Uaming / ' 1 2 . 0 0 0 |«-r jaar. 

i r i l . l . i j t . 11 Rav. 
I.r t i ' i i te 1-' uren. d.mr bet ministerie van W . l -

teistaat enz., aau bel gelmuw van het prov, iH-stmir: bet 
driejarig onderhoud van den Rijkswater len aan de 
Itir n-Aa bij Nieuwescbaus. Aanw. 11 Nov. Raming 

j 585 per jaar. 
- . - H M ' , te l l ' , ' , mvn. d.mr bet uiinisterie van water

staat enz., aan bet gelmuw van bet prov. Iii-stuur: bet 
driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldijk 
Imven Gorinrh , niet de bijbel vn.le -luizen, .imkers 
enz. Aanw. 10 Nov. Uaming / 7540 |-er jaar. 

I l l . iv . l i . i ; . 11 
a s s e » , t>' II1,', men, door bet inhiistcrie van vvaterst. 

enz., aan bet gelmuw van bet prov. best.: bet éénjarig 
onderhoud van bet verhiudingskaiiaul van de Drenlscbe 

t de Kriescbe wateren. Aanw. 15 Nov. Ua g J 8000. 
vv .H-i .-tii .^ . 2» y»v 

l l i .ge . te 11 un-n, dimr het uiinisterie van waterst. 
enz.: bet verrichten van herstelling.' ven iwingen 
aan de werken van den Uaar.lwijksclicn overlaat t de 
Rijkssluis iu de .msiohjke vaaltkade van Waalwijk, met 
bel éénjarig onderhoud: benevens bet zoom mil ig leggen 
in 'S2 der zumeisbiitiiig iu dien overlaat. Aanw. HI Nov. 
Uaming ƒ21150. 

li«.i.l«-r.h.c. 24 Hef, 
Haar lem, te 2 ' : , uren. dimr bel ministerie van wa-

ler-t.iat enz., aan bet gelmuw van bet prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud van de Onster-buileiihnventc Medem-
blik'. Aanw H) Nov. Uaming ' ' 2 0 0 0 |--r jaar. 

Vrljdac. lü Mfl>V. 
M l d d r l h u r s , te 10 uren. dimr bet ministerie van wa

tcistaat enz... aan Int gelmuw van bet prov. bestuur: 
bet onderhouden en verbeteren ged. '82 van dc haven
werken te lireskens. Aanw. IV en 21 Nov. Raming 
f 0:160. 

Vr i jdag . 13 He,. 
Ileldrr te 2 mvn, d.mr burg. en weth.: de straatver

lichting aldaar, door middel vau Mc-nkol-iigas. 
Atloop van AaiilH'Mt'iliiiiien. 

I l l r n , 1 Oct.: het graven van tvu kanaal met .ïph.mgen 
van het steemiveii-tenviii van .1, de Haas; ingekomen 7 
bilj.. als: 
Th. v. d. Bogaardt. te Leeuwen, f H.'iOO 
D. v. d. Plas, * Hardinksveld, » 10.1)75 
C van Es. » Hei-wijnen, « 10740 
H. Dublieldaiii, » Gniinchem. . 10.724 
II. Itlaiikenstein, • Aiiieningen. » 1.250 
W. van Hass,-lt, » Ni|megen, •> B,7M 
C. A. v. d. Brand, » idem « 5.200 

Slsuda, .1 Oct.: bet bouwen van een winkelhuis V.mr 
Van de Kasteden op den Tiende weg; ingek. II bilj.. .ds: 

J. de Jong Az... ƒ 5200 
L. van Blokland, i 4020 
A. Verbij. " 4 S 5 0 
J . Lindeis. » 4848 
N . Konings Hz-, I 471KI 
A. Zwanenburg. » *Ö07 
.1. N . Konings. i 4600 
E. Sliiilrecht l 4581 
A. Snelleinaii. " **0Ö 
C. I». W. Diailllll. » 4^0 
C J. Koot ' 4 a u 8 - 5 0 

Haardplaat, 4 Oct: bel vernieuwen van bestaande 
nisbimlden in den II. mf.f plaat pok Ier; ingek. r, bilj.. als: 
p J Monjé, te llivskens. ƒ 4 0 0 0 
I) Boller Cz- » Billaiid-lkilh. « 4774 
J. BertOU, • Biervliet • 4720 
I. vim Male Dz.. » Bn-skens. » 4710 
1). Tbolens, » H.H-k, » 4W8 

/•Hl'»-, 5 Oct.: bet doen van steen bestuit ing aan den 
oever vau bel waterschap Uiinm-e: ingek. 0 bilj., als: 
(\ H.iskam, te Sliedrecht, ƒ 04*5 
T. J. Smit-s » Dordrecht, • 80'-'7 
C IkMit, » Neuzen, " 81)77 
M. Adriaanseu, * Sli«lrecbt » 877« 
P. A. v. d. Velde, » Neuzen, » 87:15 
1. van Male, * luvskens, » 8549 
D. de Jnng. » Neuzen, » «4011 
J . van Eek, » Hardinksveld, « WJ47 
G. Vos, » Sli.Hlre.bt, « 8:«» 

Haarlrm, 0 Oct.: bet aanbrengen «-ner leuning langs 
den grintweg op deu oostelijkeu dijk van In-t N.mnlbo|-
landsch Kanaal onder de gemeente draft; minsje inschr. 
was l l . Schuijt te Alkmaar, voor ƒ 2.'10U. 

- H«-< li . 7 Oct.: lu-t herstel vau buitengewone win
ter- en stormschade aau brug uo. 5. in den Riiks-gr.mt.-u 
weg der 2e kl. no. 4, van 's-Bosch tot de Maas iu de 
richting on L'trecht; ingekomen 7 bilj., als: 
J . Hillen. te Grave, ƒ 12,000 
L. den Otter. » Ih'» Dilllgen. . 11.500 
(1. J. van Erp, » '*-bWh, »> 11,500 
J. van Lith. » Erapet - 11.040 
I'. J . Rniilms, > Woud lie hem, " 10.N50 
I. . Mol, « Bedel. » 10.702 
II. J . Dekkers. - lluurdwjjk. » 10.ÜÜ5 

ni.i.Tür..MlMii.-1-r. 8 Oct.: bel bouwen van .vn po
litiepost bratiilspiiithuis enz.: ingek. 22 bilj,. als: 
J. (i. de Laurier, te Amsteidi J 7550 
W. II. Knipper en J. Vree, idem, • P800 
('. Alberts, idem, • 0700 
li, V. Moritï, idem, » 6500 

Ilorland eu K..HV. idem. 
.1. Bakker, te Valkoog. 
P. F. Rijken, te Auistenhun. 
A. Hena'ud. le Watergraafsi -r. 
0. Hoen, té Nteuwendam, 
fl. U. M. de tlreeve, te Amstenlam, 
11. I ' . Dorlas. iilem. 
L, Kr. mi leu. te Uithoorn. 
.1. Higter. te Ouderkerk ad Amstel. 
W. van Veeren. te Watergraufsm •, 
A. Olijbivk. te Mijdrecfit 
S van SIM'S!, idem, 
N. IL van SUviiwnk. le Ouder-Ainstel, 
K. Hollander, te Utrecht, 
(1. lt. Straatsburg, te Nieuwer-Ainstel, 
J. de En-I, te Amsterdam, 
A. Kisenliergor, te l'iirmereii.l, 
J . de Vries, idem. 

f MM 
.. e. ion 
I U200 
,. r.2oo 
n (12IH) 
» (1200 
« 11140 
" 61150 

r>0 lo 
•> 5005 
• 5K75 
l 5824 
tt 5000 
I 5550 
• 1MB 
» 528:i 
I 4021 

.(ssi; tniftlrrdam. B Oct.: het veniehteti van eenig bagt 
werk enz. iu bet Egkanaal I vau het N'imrdzeekanaal, m 
de nabijheid van bet kriiitmagazijn der marine te Ka-
dneleu: minste insein-, was VV. O IkiNip Dz., te Ainster-
ilain. v.mr ƒ3700. 

V licl.l.n.r .i 8 Oct: bet d.M'ii vau eenige herstellingen 
aan de bouwhoeven Assell en bet Uddelenn.vr. aan de 
slagb.Hitii.-ii iu het Imsch enz.: ingek. -1 bilj., als: 
i i . lt ui,in. te Apeldoorn, ƒ 2 7 0 
.1. Buitenhuis, • idem " 2(10 
A. Koopman, l idem l 652 

" %-Hmf*, 10 Oct: het driejarig onderhoud van al de 
werken behoorende tot bet kanaal d.mr Voorne; minste 
i ns,' brij ver was 1'. Bos Az., te Dordrecbt. v.mr j 55,501) 
per jaar. 

2o. bet Imuwen van een w.mnbuis v.mr den geiicesheer-
diivcteiir bij de in-aaiibouw-zijnde Rijkskw.vkscb.ml v.mr 
vroedvrouwen te Botterdam; minste inschr. was l ' . .1. van 
Tussenbroek, te Botterdam, v.mr /' 10.760. 

s-lliiKr. 10 Oct.: bet bouwen van eene tolgaar ders
woning met tolboom aan de Kerkhollaun; minste inschr. 
was W. Wcstuiaas. Ie VHage, v.mr ƒ3860. 

Uardrerht. 10 Oct.: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken ten behoeve der hoogdruk-water
leiding, tot gezamenlijk gewicht van 861.000 Kl i . ; 
ingek. 10 biljetten, als: 

on voorwaar- voorwaar
delijk, delijk. 

II. A . Kaiii|«-rs. te Amsterdam. ƒ71.002 
L. L. Donav. te Parijs,(fr, 120.800» f 04,000 
V. d. Mud.' V Itoiivvinan. 115306) 64.752 
Frieibicli-Wilbelinsliutte, te 

Mublbeim. 64.615 57,420 
11. Verkerk, te Nijmegen (voor 

la-telotle. te Ulasgnw), 64.315 
Peim .<: Uauduiii. te Dordrecbt C2.KK0 
V, d. Berg .t Co.. te Amstenlam. 62r150 
U. S. Stokvis X: Zn., te Rntler.lam, 61,263.50 
Compagnie générale des c<»n-

duites deau. le Luik, 50.000 
Sclmlte \- Shemanii, te 

Hamburg, 57.567.065 
gegund aan de Compagnie générale des conduite- .1 eau 
Antvtrrprn, 10 Oct: voor den pilder Lil! mier be

heer vau den architect J. Paul, te Zevenhuizen: lo. de 
levering der werktuigen; ingek. 4 bilj.. als: 
Société Anonyme les Ateliers du Brabant. fr. 04,150, 
Société Vmmvine des Knrg.-s, Gillv, > «I 565.47 
.1. Hciniicl]s.'H.H-ben.init. " 80,000. 
H. Ik»llinckx, Curecbcni bij BrUSSSl, l 51,000. 

2o. de gebouwen: ingek. 11 bilj.. als: 
.1. Amoldus en N. Lucas, te Lage-Zwaluwe, ƒ 83.600 
W. W.M'llseler, te Woerden. » 7«,370 
Uielemaiis en Van der Weiden, te Rot ter. lam, » 73,600 
A, van Tilburg, te Zoeterwoude, » 67.877 
c. AUdas, te Waddmksveen, • «7.247 
Pb. Verbnigge. idem, • ''"''•0-'7 
.1. v. .1. Vlugt, te Dordrecht, " «5,000 
W. Lam s, te Strijen, • 
.1. Llenbaas, te Bruinisse, " «5-500 
P. Willems, Ie Aiina-l'aulowna, " «4.305 
II. Hoppenbrouwer, te St ibergen, » B5,(UI0 

Hrcda, 12 Oct.: liet bouwen van 30 arbei.leiswnniugeii 
met 2 buizen t venlieping, onder beheer van den ar
chitect J. M. Marijnen, in 3 kavels: 

kavel I kavel 2 kavel 3 
P. van Ui . l . ƒ 13.004 ƒ 14.231 ƒ 14,03H 
P. Janssen. 1 l.Olli 
t l . van der Sandeii, I4.H25 
A . va. II Akker. 12,515 13.415 13.370 
.1. M 1 13.738 12,022 
C. van Dongen, 11.004 14.050 12,533 
C. A . Onmens, 17.HH) 

iu massa 
M, Verhoeven, te Prins, ui bilge, ƒ 52,20) 
J. O. B. Ifc'iin, » Rosendaal, • 51,0*4 
Tb. Kessel, Breda, 43.150 
W. Nieuwenhuis. Sprang, » 4l,suo 
1> A . (lome-, - Breda, « 4l,200 
J. Monden. « Teteringen. • 30.400 
A. van deu Akker. « Breda, » 30.151 
(i. Veldkamp, 'i idem 3* 500 
C. van Dongen, » id » 37,304 

Nrherpealaac. 12 l>ct: bet verd.tligen van den onder-
teeschen oever, do.n- bezinking en ijeenbeiaorting, aan 
de waterkeeriug van bet waterschap Scherpenisse: minste 
inschr. was D. de Jong Az., te Neuz v.mr ƒ17.325. 

'•-Hage. 12 Oct: bet maken van eenige werken aan 
den lieni-deiim 1 der Nieuwe-M.-rwe.le. onder de gein. 
Zwaluwe: ingek. 8 bilj. als: 
A, 11. H.ivskes, te Bedel, f 45,570 
T Volker' » Doidivcbt - 44.200 
r. Smit Mz.. I Wijk. i 4.1.000 
I). C. Hakkers, » Werkendam. - 40.S00 
L. A. van Haaften » Sliedrecht - -18.«73 
c v d Plas - HardrnksvoM, » 80,442 
\ Volker Lz., i' Sliedrecht, » 80,000 
C. Roskam lz., » idem » 34,045 

ftrnhrm, 13 Oct.: de levering aan de gemeente van 
steenkolen eu gruis: 

steenkolen gruis 
per loo KO. 

O. Hungers, ƒ1 .60 ƒ0 .76 
O. W. Hingeling. 1.50 0.65 
J. Bax, 0.80 0.63 
geguud. 

Haarlrm, 13 Oct.: lo. bet bouwen vau eene oplei
dingsschool voor meisjes aan de Prins-ll hikstniat op 
deu hoek vau de Wil bel minast raat; iugek IH bilj.. als: 
A. B Bulgers, tc Schagen, ƒ 72.400 
(1. L. v. d. Drift en tv. Haasnoot, le Katwijk af/.,. - 71.000 
J. M. Rood, te s-Hage, • 70,700 
\ l . Mulder, le Haarlem, - Mk'«80 
A. S. Scbaal'sina. te Harlingen, » 61>,tKK) 
11. Hagen, te Haarlem, l ««.000 
.1. A. Uaasvel.it. idem. l 87,700 
l l . A. Briakenburg, idem, « 67,«ll 
A van /.-Ist te Amsterdam. « 65.875 
II. Ozmga, idem. « «5.UH) 
('. Gnmtegned en .1. II.N.glamI, le Alkmaar, * 63.700 
I'. Brugman, idem. » 63,500 
.1. Bakker, le Valkoog. - 62.800 
11 IdBIpsr, te Haarn. •> «1,645 
Pb. Verbnigge. te Waddinksv » 61.477 
VV. II. DrapiH-r, te Arum. • 58,770 
L. Kok. te Ihnuiden, " 56.50,1 
II II lloi-kstni. te Leeuwarden, » 53.6U5 
Uitspraak Donderdag 20 Oct. '81. 

3... bet maken van riolen, bestratingen, leggen vau 
trottoirs euz. iu de Fr.ms-llalsstr.ut, bet Fi-.uis-llalsplein 
eu langs den Schooterweg. aldaar; ingi-k. 12 bilj., als; 
J . A. Haasv.-ldt, te Haarlem. ƒ 12.000. 
A. S. Sehaafsma, lc Harlingen, • 11.000. 
D. Limper, te Haarn, " 11,444. 
A. .1. Buiunaiin, te Numansdorp, " 11.400. 
('. Hos, tc Haarlemmermeer, •> 10,030. 
W. v. .1 K.mu, te A rsf.mrt, » 10.020. 
C. Gi-.mteg.md en .1. Himglaml, te Alkiiüur. 10,750. 
Wed. A. Rcijnders Jz., te Haarl , - 10.64H, 
Tb. .1. Verzijlberg. idem, » 10,500. 
l i . I). van Doorn, te Ai usten lam, • 10,480. 
L. Kok. te IJmuiden, " 10.400. 
O. L. v. d. Drift en K. Huasu.mt, te Katwijk. 0,000.80 
gegund. 

Ulrerhl, 13 Oct.: het leveren van stalen sprnrstaven, 
stalen lascb- en eindplateii en ijzeren baak- en si:broef-
boiiteii, ten beboeve van de Staatsspoorwegen, iu 2 peiv.; 
iugek, 15 bilj., waarbij 4 van onwaarde, als ; 

le perc. 2e perc. 
Union Actien-Gesellschaft fiir 

Bergbau u. Slabl-lndustrie, 
le Imrluiund, ƒ 431,465. 

Hagen Oruiitbal.-r Eisenwerk 
Actien-Oes4dls., te Hagen. f 24.0.111.14 

Gebr. Doppl.-r, te Miustricbt, » 23,767. 
II. B. Seissenscliinidt. Ie 

Pielt, 'ii berg, » 25,200. 
C. W. Ilasenclever u. S'ihne, 

Ie Dusseldorf, ,i 28,800. 
R. S. Stokvis en Zonen, te 

Ri.ttenlam, « 24,2:16.50 
Actien-Oesi-llscbal't Pbimnix, 

tc Laar. » 466,852. 
Rbeitiis.'h.< Slablwei'ke, te 

Rubrnrt, 421,745.25 
H.M-rdci Hergwerks llüllen-

Veivin. t.- hoerde, - 502,570. 
Société Aliouviiie des Forges 

et Ateliers" dc S. He, 
te Si-nelle. i> 24,23.1. 

Bocbuuier Verein fut- Bergbau 
und Ous.stalilt'abrikation, 
Ie BIHIUUU. • 473,088. 
Arnhem, 14 Oct.: h.-t vernieuwen vau de Huurlingscbe 

brug, gelegen in de Luenenscbe wetering, iu 's Rijk— 
gi-imteu weg le klasse, no. S, van den Teetsilijk naar Grave, 
prov. lielderland: minste inschr. was |„. '['. vau Hezewijk, 
te Ne.Ier-Assell, voor / 270O. 

I N G E 7. O N D E N . 

Waarde, lieer Hedartcur , 

ln hooge mate breng ik u mijnen dunk . vooruw 
uitgebreid versing van de 11e Vergadering van de 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, gebon
den te Arnhem op 2S September j l . 

Ik zeg nin hooge mate", umdut ik volkomen be
sef hoe moeilijk In-t is, den gedachteiigang van som
mige geachte sprekers te volgen en terug te geven 
wat zij gezegd of wel bedoeld heblien. 

Deze vergadering beeft ons opnieuw doen zien , 
hoe onvolkomen 's menschen arbeid is. 

Zij is nog niet eens jarig, de nieuwe wet, of reeds 
geeft zij aanleiding tot wrijving van gedachten, lot 
verschil van opvatting. Men zoude op het eerste 
«bord bijna huiverig worden, als men Indenkt dal 
zij 10 jaar tot richtsnoer moet dienen. 

Multatuli beweert, dat de meeaten niet lezen kun
nen. Echter wie heeft veelal schuld: de lezer of 
.!•- schrijver.' \ locbl de nieuwe wet al niet uit-
munten in sierlijkheid vnn «tijl en woorden, zoooti-
duiilelijk is ze evenwel niet (tenminste naar mijne 
meening) om het voorstel te rechtvaardigen: de Sep
tember-verga, lering tot eene algemeene vergadering 
te decreteren, hetgeen ongeveer gelijkstaat met 
vast te stellen, dat 28 September bv. als 1 Januari 
moet worden beschouwd. 

Hoe meer ik naga van welke nauwkeurigheid uwe 
verslagen altijd getuigen, zoo minder kan ik vatten 
wat de heer Van Malsen wel bedoeld mocht heb
ben, liet schijnt de weeispiegeling te wezen vau 
een strijd lusschen geweten en voordeel. We mo
gen hel niet doeu. omdat tb' andere leden hel niel 
weten: we moeten het wel doen, omdat wij niel 
langer wachten kunnen. 

Nemen wij de wel. ter hand, dnn kunnen wij na
gaan boe werkelijk de vork aan den steel zit. 

Art . -10 liepuult , ilat jaarlijks drie vergaderingen 
zullen gebonden worden, te weten: 

1" eene vergadering run het Bestuur niet de 
Voorzitters en Secretarissen van de Afdeelingen; 

2" eene algemeene vergadering iu de maand Mei; 
3" eene verga.lering iu de maand September. 
Art . 5 zegt-' de gewone leden hebben stemrecht, 

en art. 6 : alle leden hebben toegang tot de verga
deringen van <|e Maatschappij. 

Indien alle leden een oproepingsbrief hebben ont
vangen ter bijwoning vnn de vergadering in Mei , 
van die in September of van elke buitengewone ver
gui lering (art. 441 , dan zijn de ter vergadering aan
wezige gewone leden volkomen en wettelijk gerech
tigd Insluiten te nemen, die in den vereischlen vorm 
zijn ingediend, eu niet iu strijd zijn met de wet. 

Dat er eene buitengewone algemeene vergadering 
moet belegd worden om de besluiten der September-
vergadering goed te keuren (waarom niet af teken-
ren) is natuurlijk eene, misschien welgemeende, ver
gissing. 

De souvereiniteil berust bij de vergadering, werd 
beweerd. 

Daar wonlt zeker eene teer constitutioneels sou-
ve.-eiiiitcit mede bedoeld. Immers geene vergade
ring zoitdi ti besluit kunnen nemen, indruischende 
tegen de wet. Wenachl men zulks, dan moet eerst 
de wet in optima forma veranderd worden. Van sou-
vcreine willekeur mag in Nederland geen sprake zijn. 

Art . 42 bepaalt welke werkzuainbeden in de Mei-
vergadering moeten behandeld wonlen, oplat niet 
nu eens het jaurlijksch verslag uitgesproken worde in 
Mei eu dan weder iu September, opdat niet nu eens 
liet Bestuur gewijzigd worde iu September en dun 
weder in Mei , enz. 

De Mei-vergadering werd (misschien niet geheel 
logisch, omdat elke vergadering van alle leden eene 
algemeene is) tic algemeene genoemd, omdat de 
leden bij die gelegenheid een algemeen overzicht krij
gen van al hetgeen in den loop des jaars in de 
Maatschappij heeft plaats gevonden. 

Zooal niet iu uitvoerige woorden, evenwel zeker 
naar den geest der wet, is bet laatste gedeelte vuu 
art. 42 van toepassing op de Mei- als wel op de 
September vergadering. Er zoude gelezen moeten 
worden: sde voorstellen die ter («algemeene" weglaten) 
vergadering zullen worden behandeld wonlen 
minstens veertien dogen vóór de vergadering aan de 
leden toegezonden." 

Er bestaat geen enkele reden waarom eeu voor
stel, te behandelen op de Mei-vergadering, 14 da
gen vantevoren ter keimisse der leden moet wonten 
gebracht, terwijl tvn voorstel op de September-ver-
guderingulssurpiiseuunile leden wordt rondgediend, 

W i l het bed uit eener vergadering vau kracht zijn, 
dan moeten de leden bijtijds inedeileeling ontvan
gen van de voorstellen, die op de vergadering behan
deld zullen worden. Komen zij niet ter vergadering, 
dut is hunne zaak, doch ulsdun hebben zij onvoor
waardelijk te berusten in de genomen besluiten, 

Bij de vorige wel werd gesproken van ééne al
gemeene vergadering en van bijeenkomsten: vandaar 
dut, oppei vlakkig beschouwd, in de nieuwe wet wel 
eens eenige twijfel liestaat oinlrent de algemeene 
vergadering (iu Mei) en de September-vergadering, 
Waarschijnlijk doelde de heer Oo-rhalk op der
gelijke zaken, toen hij hij de behandeling der nieuws 
wet eene nauwkeurige redactie de g |c /m-gen vau 
het Bestuur aanbeval, 

De Voorzitter constateerde, dal de September-ver
gadering van I SS 1 is eene algemeene vergadering. 
Wij meenen voldoende aangetoond te heblien, dat 
zulks onjuist i s , en vinden iMvendien nog steun in 
de navolgende artikelen. De algemeene vergade
ring wordt gehouden in .Vei', hoofd zake lijk ter lie-
hundcling van de muilen beschreven sub 1—14 van 
art 42 . 

Art . IS zegt duidelijk : ndoor de algemeene ver
gadering, die in Mei samenkomt." 

Art. 21 . Uit de candidaten lijst kiesl dc alge
meene vcigndering | (dat is iu Mei) bij uitzondering 
werd ten vorigen jure het Bestuur iu September ge
kozen)]. 

Uit artt. 2 3 , 24 en nog anderen is te bewijzen, 
dat de algemeene vergadering is de .Vci'-vcrgadei ing. 

Waaraan beeft de Sepleiuber-ecrj/ui/cri/iy haar 
ontstaan te d a n k e n D e I r Bergsma, loeumaals 
li.l van bet Bestuur, overwegende dut in de laatste 
jaren bij de Septcmhcr-bijVcjiA<mi.vf steeds eene bui
tengewone ulireineene vergadering werd uitgeschre
ven, achtte het raadzaam de bijeenkomsten le doeu 
vervullen eu in September ook eene vergadering te 
houden ; dun waren de leden sleeds gerechtigd be
sluiten tt; nemen. 

In dien geest besloot het Hestuur en werd de 
concept-wet voorgedragen. Iu de notulen van de 
Bestuursvergaderingen zal waarschijnlijk hel eeu en 
under hieromtrent te lezen zijn. 

liet U geenszins mijne bedoeling aanmerkingen tu 
maken .ner hel gesprokene tusschen den Voorzitter 
en eenige leden der Maatschappij. Ik zoude alleen 
in den vervolge dergelijke discussieii gaarne zien voor
komen. Als men slechts tweemaal *s jam's samen
komt, wenscht zeker elkeen aangenaam en vrucht-
baai- samenzijn. 

Ik lump van bet Bestuur, op d.' naar zijne ziens
wijze meest geschikte manier , de oflicieele vei klaring 
ie erlangen, .Int de September-vergadering en .mk 
elke buitengewone vergadering in forum opgerociien, 
gerechtigd is bestuiten te nemen, die niet in strijd 
zijn mei de wel. Dut de leden intijds de le be
handelen vooi-stellen in druk ontvangen, is niet meer 
dan billijk; ongetwijfeld beeft alleen de drukker de 
schuld , dal het in de September-vergadering te be
handelen voorstel even vóói bet dejeuner werd rond-
gediend. 

Toen de Voorzit Ier eenmaal geconstateerd had 
dat de/e September-vergadering wus erne algemeene, 
kou hij gpiostelijk overgaan tot de benoeming vnn 
Eere leden volgens u r t 0. 

Vroeger zijn de Eereleden steeds in de Mei-ver-
gnderiiig benoemd eu achtte men misschien daarom 
de tegenwoordige omschrijving van art. 0 voldoende. 

Niet dat het er toe doet, de verdienstelijke man
nen nu of later te benoemen, doch in alles is orde 
te prijzen. 

Betretlemle eeue andere aangelegenheid bestuit bij 
mij twijfel ol' ik lezen kan. 

Pc Opmerker vertelt: 
• De Voorzitter duet inededeeling. dat ontvangen is 

een schrijven van de afdeeling Rotterdam enz. enz. 
Spreker meent voor te stellen, dal indien de finan
ciën dit toelaten, de uitkeering a ƒ I per lid voor 
iedere afdeeling /a l geschieden ' ' 

Waar moet ik deu klemtoon op l.-ggeu, up per 
lid, of op iedere afdeeling? 

Ar t . 51 zegt: de afdeelingen ontvangen eene 
geldelijke toelage uit de kas der Muulschuj.pij voor 
elk Hd der Afdeeling tevens litl der M .aiscliappij. 

Zoo de wet ergens duidelijk i s , zeker bij dit ar
tikel. Geen .piuesiie otn wat anders te lezen dan 
er staat. Volgens de wet zijn alle Afdeelingen ge
lijk en moet de toelage (door het Bestuur op / ' 1 
bepaald) aan iedere Aldeeliug v..or elk ü.l der Af
deeling tevens lid der Maatschappij worden uil ge
keerd. Een dusdanig besluit opnieuw le nemen is 
minstens overbodig. 

Dat deze vergadering Insloten zal hebben vuur 
elk lid der Afdeeling (dus ook voor de leden der 
Aldeeliug die geen lid der Maatschappij zijn) de te
gemoetkoming van ƒ I te verstrekken, kan ik even
min aannemen , duur zulks geheel iu strijd met de 
wet zoude wezen. 

Nog eene derde lezing is mogelijk. Bedoelt het 
voorstel, de Alileelingeu over 1HSI eene tegemoet
koming von ƒ I |ier lid tc verstrekken? 

Doch dat kon ook niel. In de jongste Mei-ver
gadering werd hetzelfde verzoek door den lieer Stocl-
ler gedaan, van de hand gewezen. De Vergadering 
besloot, iu Mei 1882 (als wanneer de dienst 1881 
afgesloten eu het batig saldo bekend zoude we/en) 
eene beschikking te nemen over het saldo, eu alsdan 
te bepalen welk bedrag v.mr het maatschap|sdijk 
gebouw zal worden afgezonderd, of, en zoo ja, 
welke tegemoetkoming over 1881 aan de Afdeelin
gen kon wonlen vci-strekt, enz. In één woord, i n 
.Vei 1882 wonlt beschikt over de maatschappelijke kus. 

Wat is dan wel besloten 
Menigeen zal vragen: waarom kwaamt gij niet ter 

September-vergadering.' Mijn antwoord luidt : een 
dubbeltje wordt maar ééns uitgegeven. Verhoogde 
contributie eu Ier vergadering reizen, zijn twee. Mis
schien zul bel Bouwkundig Weekblad , nlticieel 
orgaan van de Maatschappij, mij wel up de hoogte 
brengen. 

Waarde Redacteur, gij zult het mij niet kwa
lijk nemen, zoo ik vnu deze gelegenheid gebruik maak, 
de Reductie vau het Bouwkundig Tijdschrift mijn 
compliment te maken over het wist verschenen nom
mer. VV(j hebben wel-is-waar lang moeten wachten, 
doch ons geduld is rijkelijk U-loond: wij ontvingen 
eeue kostbare bijdrage. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag IS October 1881. 

Ontvang mijnen dank TOOI dc toegestane ruimte 
en gelooi mij met de meeste hoogachting. 

Uw Dienstw. Dienaar 
H A N L . J . S A N C I I K S , architect 

Amstenlam, 4 Oct. 1881. 
N A S C H R I F T . 

Volgens het heden verschenen Bouwkundig Week' 
blad beeft Rotterdam en Utrecht voorgesteld , over 
1 8 8 1 , aan de Aldeelingen eene subsidie van ƒ 1 per 
lid te verstrekken. Hit voorstel, door hel Bestuur 
overgenomen met de hijvoeging «indien de geldmid
delen dit toelaten", wordt door de Vergadering aan
genomen. 

Bravo! Nu is het de September-oergadering 
die ile besluiten van de Algemeene Vergadering op
nieuw goedkeurt. Driemaal is scheepsrecht, In Mei 
1882 wonlt ilxoo deaelfde zaak ten derdemale be
handeld bij de beschikking over het saldo van 1881. 

ti October. 

Vervol»; der l ï m f h t r ï i en Metïetlei'finKen. 

B I N N E N L A N D . 
s-Gravenhage. In den loop dezer maand aal 

hel examen plaats hebben voor adspirant ingenieur 
van den Waterstaat. De examencommissie is samen
gesteld nis volgt: I'. Caland, hoofdins|»ocleiii' van 
den Waterstaat, voorzitter, dr. F. W. Raebr, boog-
leeraar aan de Polytechnische school, J . Stroottnan, 
hoofdingenieur van den Waterstaat in Groningen en 
Drente. G . van Diesen, hoofdingenieur voor het 'Je 
rivierdisti iet, W . T. Koster , referendaris bij het 
ministerie van Waterstaat. W. J . S. .I .BIom, inge
nieur van den Waterstaat te Amstenlam, en G. A. 
Escher, ingenieur vnu den Waterstaat te Breda, 
secretaris. 

Haarlem. Door Gedeputeerde stalen van Noord-
Holland zi jn, ter benoeming van een hoofdingenieur 
van den Provincialen Waterstaat, op de voordracht 
geplaatst: B. Hoogendoorn, ingenieur van den Water
staat, te Hoorn, en J . Scholtens, kapitein-eerstaan
wezend ingenieur, tc 's-Bosch. 

Z u t f e n . Het maken der haven niet bijbehoorende 
werken, alhier, is gegund aan J . de Haan en A. 
Klauderman, voor ƒ 7 9 , 8 7 4 . 

Arnhem. Zijn wij wél ingelicht, dan zijn door 
het kerkliestuur der Groote- of St. Eusebiuskcrk, 
alhier, reeds stappen gedaan hij de Regeering , om 
eene Rijkssubsidie tot het restaureeren vau dat ge
bouw te verkrijgen, en zijn dour den Minister reeds 
de plans vau hel best tuinde gebouw gevraagd. Hier
uit mag meu afleiden, dat, al mocht de subsidie ook 
nog dit jaar niet verleend kunnen worden, het ver
zoek toch toet van de hand gewezen is. Gaat dit 
plan, naar wij vertrouwen, door, dan is ccn onzer 
oudste monumenten voor ontheiliging door profane 
banden gevrijwaard. 

— Voor de lietrekking van adjunct-ingenieur hij 
den provincialen Waterstaat hebben zich 28 sollici
tanten aangemeld. 

Advertentién. 

Te Huur of te Koop. 
Stoomhei-Machines voor Hollandsche stelling, 

Stoomhei-Machines systeem Moris^on op schip, 
Ken drijvend Stoomgemaal gevende 2."» M r 

water per minuut, 'A ü - i Meter cpvncrcndc, Loco
mobiles , Centrifugaalpompen. Mortelmo
lens. Kelderwinden. Lieren, Kettingen, An
kers, Muiderbakken, Betonkokers. Spoor
wagens enz. Te bevragen bij L . J. V A N H K N 
STEENHOVEN & Co. te Dordrecht. 

Aanbesteding. 
Op Maandag den 2 V t ' n October 1881 , des na

middags len twee ure, zal "loor cn ten huize vau 
den Architect A L B . N I J L A N D , namens den WelEd. 
Geb heer A . P . SCHRODER, publiek worden aan
besteed ! 

Het bouwen eener V I L L A tusschen 
Utrecht en de Bilt. 

Hestek en teekeningen zijn tegen betaling van 
ƒ 2.50 verkrijgbaar bij de heeren B. B R O U W E R in 
de Schoutensleeg en A L H . N I J L A N D , beide te Utrecht, 
welke laatste bereid is inlichtingen te geven. 

De aanwijzing op het bouwterrein (naast Koitwen-
hovej zal plaats hebben op Woensdag den 1U J , : T 1 

October, des morgens om half twaalf ure. 

~ M i ^ | S T r a N G r 
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 HELDER zullen, op Vrijdag den 23 De
cember 18H1 , des namiddags ten twee ure, aan 
het Raadhuis dier gemeente, in het openbaar aan
besteden: 

De STRAATVERLICHTING aldaar, 
door middel van Steenkolengas. 

De voorwaanlen der aanbesteding liggen van he
den af ter lezing aan de Secretarie der gemeente, 
i'ii zijn aldaar legen betaling van een gulden te be
komen. 

Delder, 12 October 1881. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

S T A K M A N R O S S E , Burgemeester. 
C 1» u »N , Secretarie. 

IHIi.llïlir, IV IIIIIHI/.I.MIJIil 

G. J. THIEME, te Arnhem. 
De ondergetekende heeft de eer zijne Photo-

l i t l m - en Zincographigehe i n r i c h t i n g 
ten zeerste aan te hevelen, iu het bijzonder aan 
HH Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen voor de reproductie van P l u i m , Teekenin
gen en andere Afbeeldingen. 

Prospectussen worden op franco aanvrage ((rutin 
door het geheele land gezonden. 

G. -I. T i l I KM K. 

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-

meetite AMSTERDAM zullen op Maandag den 
24 October 1881, te 12 uren des middags, op 
bet Raadhuis, in het openbaar en hij enkele inschrij
ving doen aanbesteden: 

Het voortzetten van de Werken tot 
aanlfig van de HOUTHAVEN. 

De voorwaanlen dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente tegen be-
taling van f 0.40. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Directeur der Publieke Werken, 
op het Raadhuis, tusschen 11 en 12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 
10 October 1881. De Secretaris, 

D E N E U F V I L L E . 

STOOMMACHINES. 
B O E K E & HUIDEKOPER, te Groningen, 
leveren sedert eenigen tijd met liet meeste succes 
een nieuw 

Geoctroijeerd middel tegen Ketelsteen. 
tip franco aanvrage wonlen prijsopgaaf, gebruiks

aanwijzing en altesten van gebruikers f r a n c o toe
gezonden. 

INGENIEUR. 
Het BESTUUR der S T I E L T J E S - K A N A A L M A A T 

S C H A P P I J vraagt voor de uitvoering hater werken, 
bestaande iu het graven van een Kanaal van Coe-
vorden naar Nieuw-Amsterdam met twee sluizen en 
de noodige bruggen, een INGENIEUR , op nader 
overeen te komen voorwaarden. 

Iii-iliensl-l reding zoo spoedig mogelijk. 
Duur van bet werk omstreeks drie jaren. 
Blieven franca, onder vermelding vau |iersuneu bij 

wie inlichtingen kunnen verkregen wonlen . aan 
L. B. .1. H O M M E R S . 

Nieuw-Amsterdam, 
Secretaris der bovengenoemde Maatschappij. 

1 PARKETVLOEREN, 'é 
3 VILLEHüï & B O C H . M E T T U C H £ 
-_ 8 0 C H F r è r e s . M A l ' B E U G E — 
3 « I I N T O N . H O L L I N S & C , S T O K E > 

zr. liij ,lc Vertegenwoordiger, en Depothoodw.) • 
7 D E L I Ï Ï I * Jjt C" . , Ooslicpiiijk Rotterdam.^ 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
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 KEI.1 E N G I I O E V E N . Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

A M S T E R D A M 
Hrlhrri) X'. 3. ^ • i ^ z J J s m ...v 

i T i l 11 I Ui 

J 1 0 . I l l 11 IJl 

Xal uurl. Asphalt van: 

V A L D E T R A V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

Gffonipriineeruï Asphalt wegen en ilitn llnrsrlivlneren. 
Werken in Asphall-llastiek voor Trottoirs, Skatiiuc-ltinks, Moiitvloeren, kelders, 
kolf- en KegdhUH, Winkel- en Masazijnvloeren, Gangen, Veranda's, Hrug- en 

llaklieilekkiiüïeii, Iteloii-I'undeeriiuen, Stallen cn/,. enz. enz. 

Zindelijk. Voclilwcmid. Ondnorilriimlmnr. Geraaswrrrnd. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen 
aan het Kantoor der fabriek, Heilweg ',ï, 
straat F . 0 2 , te Arnhem. 

Vloeren, Bedekkingen 
Amsterdam, of hij den !le< 

De Directe W. 

eve men /irt i le ailri-oovroii 
K M H I I ' S C.Ozx. , Ileek-

PATOK WALSH. 

O P E N B A R E 
nUIiOEMKKSTKI) en WKTIIOUDEllS rlcr fie-

ineenle AMSTERDAM zullen o|i Maandag den 
24 October 1881, te IS uren Am mUtUgt, het 
l l iu i l l iu i s iu het „|K'iili:inr en bij enkele inschrijving 
dom aanbesteden: 

Het A A N P L E M P E N van eene Water
vlakte in de D i j k s g r a c h t bij de Draai
brug over die gracht, aan de zijde 
van de Kattenburgerstraten, en het 
OPHOOGEN van het terrein tus
schen die straten en de brug. 

De voorwaarden ile/er antilmstiiluio: zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der tiemeentc, tegen be
taling vnn ƒ 0 . 3 1 ) . 

Nailer,' illlii'htiligeii kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Directeur der Publieke Werken, op 
het ftaadhois, tusschen II en 12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I K N I I O V K N . 

I l l October 1681. De Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

Openbare Aanbostoding. 
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 24 
October 1881, te 12 uren des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar en hij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het maken van: 
lo. den ONDERBOUW eener dubbele 

Basculebrug over de Lemairegracht; 
So. eene WIJZIGING van den onder

bouw der Draaibrug over de Hee
rengracht; 

3o. den ONDERBOUW eener Draaibrug 
over de van Noortgracht; 

ao. W E R K E N volgens aanwijzing. 
De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitslui

tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling van f 1.50 (met 2 teekeningen). 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Directeur der Publieke Werken, op 
het Raadhuis, tusschen 11 —1'2 uur. 

Burgcniecstc, en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

10 October 1881. De Secretaris, 
DE N E U F V I L L E . 

l l . H O L S B Ü E R , te A r n h e m . 
| H « V / . i l v c i i n ï l c i h i i l l r v o o r W i i l c r -

|»HM-EllNtrilllM>ll1«'ll. 
I *• 7*A I I oog* tl' luidt'l *» 'hrl t lhiK voor U a -

t l T | l H H - r n l lorKi iH' i - l - l i i s t i - i i i i i i ' i i t r i i . 
Voorts: E Q U 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. 

S C H O O L B A N K E N , 
geheel naar de wettelijke voo rsc bril ten, zi-cr solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l l e n voorhanden, prijsopgaven en 

sch,etsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. m i s . 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N ' 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M 

Sz>eol£illtelt 

W A T E R P A S - , H O E K M E E T -
en andere I N S T R U M E N T E N 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Ceëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTU1GEN. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en Umuiden. 

Hoofddépöt: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroont! te Ar n he m met Diploma ten tlruatl. 

APPELBLOESEM, ROODE, UELK, BLAUWE, HARDGK A UWE cn OUIJZE KLEUKEXHOUUEXOE METSELSTEEN EX PKO-
l'ILSTEENEX in alle jfewi'usclite PUOEIELEX. l'AKKETVLOBREN, 1(10LEX , KUIZEN, «•nz. 

Vi-rraanlijrt alle artikelen welke Inj ilen bouw vnn Huizen, Kerken enz irewouulijk vnu steen wnnlen niiiiin-weiul in K l ' S i S T -
Z l V l l « i i : i : v en nok in P O B I X A N D - C K H e i V T . 

Groothauilel in le qualiteit IVItTLAXO-CEMEXT merk . S T E H S " van ToKi-trat, O R A W I T Z .4 C . te Stettin; K X I O H T , B K V . X SI S T U I U I B ' S enz. 

D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

mWUK TE \Wi\B. Fill Hl! lih, 
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 PqJKOunurt zijn te be.ragen bij 

J. J . S A N I ) , Wijnhaven 'ti Rotterdam, alwaar ook 
viukrij^lmiir: Yerseliilleml,. soorten van Ktieilknolie 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (gun 
Barraguemimt), 

i , i c o : > l » K S ^ I K T 
G E N T ( B e l g i ë ) . 

Eenige Fabriek van het Vasteland , waar alle soor
ten C E M E N T P E G H E L S vervaardigd wonlen. 

MOXSTEKS H I MOXSTERKAAKTEN zijn op 
franco aanvrage le bekomen. 

GIPS en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1,1), FREEM, 
Architect te Arnhem. 

Mozalk 'IVgrls voor Vloeren 
ui K E U K E N , W I N K E L S , VKSTII1UI.ES. C O R R I -
1M1IIS, W A R A X I I A ' S , enz., al-i le I I K K L E K D I N O 
van M U R E N , T E G E L S voor I I I . I IKMIIAKKEN eu 
P A N E E L W E R K enz. 

I'itsliiiteiid imntgchip van Maw & ('". 
voor Nederland en deuelft Koloniën 

a . j. oon, 
F i r m a A X T . I )K W I L D , 

Sidieepmakersharrn .V". frl en Juflrrstruat .V". 50. 

R O T T E R D A M . 

D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

mWUK TE \Wi\B. Fill Hl! lih, 
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 PqJKOunurt zijn te be.ragen bij 

J. J . S A N I ) , Wijnhaven 'ti Rotterdam, alwaar ook 
viukrij^lmiir: Yerseliilleml,. soorten van Ktieilknolie 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (gun 
Barraguemimt), FABRIEK DE I I I I L Ü M I S i J l h IJSSEL 

MB E «TOM O H & V". 
Clviol-lngenieurs te Oudewater, 

leveren en nrnumUgen in den korist mogelijken tijd alle Korten ran Stoonibaggfirraolen. iu hout- of 
ij/eivünstrurtie, volgens eigen .ysteeni, geseliikt voor elke iliejite en nj)l,ren^st vnn lötl | „ , o,,,,,, , p ( M . ( . 
werkdag, en verder Btoomw.rktulgen, Ketel». Drijfwerken, Locomobielen. Heimachine.. 
Steen- en Tegelvormmachlne.. IJzeren Kap- en Brugoon.truottën enz. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter^ 

dam, Qotldacne Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie van de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren J O S S O N & DE L A N G L E . 
Lijsten van deu Uitslag der Beproevingen, genomen, 
door de Maatschappij vnn Bouwkunst te Rotterdam, 
worden un aanvraag lïuneo toegezonden. 

FABRIEK DE I I I I L Ü M I S i J l h IJSSEL 
MB E «TOM O H & V". 

Clviol-lngenieurs te Oudewater, 
leveren en nrnumUgen in den korist mogelijken tijd alle Korten ran Stoonibaggfirraolen. iu hout- of 
ij/eivünstrurtie, volgens eigen .ysteeni, geseliikt voor elke iliejite en nj)l,ren^st vnn lötl | „ , o,,,,,, , p ( M . ( . 
werkdag, en verder Btoomw.rktulgen, Ketel». Drijfwerken, Locomobielen. Heimachine.. 
Steen- en Tegelvormmachlne.. IJzeren Kap- en Brugoon.truottën enz. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter^ 

dam, Qotldacne Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie van de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren J O S S O N & DE L A N G L E . 
Lijsten van deu Uitslag der Beproevingen, genomen, 
door de Maatschappij vnn Bouwkunst te Rotterdam, 
worden un aanvraag lïuneo toegezonden. (ieurukt bij ü. W. van dur Wiel & C". te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 43. Zaterdag 22 October 1881. 

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 akonneawnl bsarsagl vnor Int Uaasnlsad / \'>•> p a r i nsaadss o( 
wel bij viioriiitbiluliiig :e.t gulden vet jaar. Af/ouibrlyke DOaunen bij vuor-
iiitil- - ii iliiu 15 cent. 

Alle stekken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién van 1 5 regels ƒ 1 . — , daarbuveu 20 cent voor elkcu regel 
phatttriiiiiite eu 10 rent vour ten bt-wijaiioiiiiiier. Advertentién voor het bui
tenland 2"i rent per regel. 

V E I L I G H E I D S M A A T R E G E L E N av S P O O R W E G E N . 

Welke veiligheidsmaatregelen dienen op de spoor
wegen aangewend te worden om te beletten, dat pas-
sngierstreinen, iu snelle vnart, op zijsjioren komen? 

Dit is de eenvoudige , doelt hoogst interessante 
vraag, die thans op den voorgrond treedt, wan l , he-
hnlve-de vele onheilen op SJKW•'•wegen ontstaan, ge 
tuigt hel jongste spoorwegongeluk zeer duidelijk dat 
alle zijsporen, waai die ook heenleiden, voor etui 
voorbijsnellenden trein onverbiddelijk moeten wonlen 
afgesloten. m. a. w , : een passagiei-st rein iu snelli 
vaart moet niet van het hoofdspoor kunnen afwijken 

Hel reizend publiek moet niet blootstaan aau ge 
varen, welke door verkeerde standen van wissels out' 
slaan, tengevolge van ecu verzuim of ongeluk vau 
een wissel wachter of anderen beambte. 

In verschillende bladen worden duor bevoegden en 
onbevoegden dienaangaande maatregelen voor de veilig
heid aangegeven en laat men onderscheidene stelsels 
de revue passeeren. Dezen spreken van electrische 
leïntoestellen, van iLook and Block" stelsel, enz.: 
genen vnn verhoogde kecteu van den wisselwachter, 
telegrafisch met dc stations verbonden, van het Fran
sche electrische sein-systceni, enz. en anderen hebben 
vermoedelijk 't oog op het Engelsche systeem van 
Savby & Farmer (Locked points and Signals), waar
mede onderscheidene wissels en daai mede in verband 
staande signalen vanuit een verhoogd wachthuis 
(cabine) worden bediend. Nog een tal van sein- en 
signaal-systeems, clccirisclic, pneumatische enz. zou 
uien kunnen opsommen. 

A l deze veiligbeidsmaatregelen zijn uitstekend en 
verboogen de veiligheid op de Ipoorwegen; het sys
teem Saxbv ft Fanner bewast vooral nitmuntende 
dieiislen vour de tteinregeling op stntioiiis-einplace-
inenten (o. tn. te Arnhem iu toepassing). 

Over 't nlgemeen zijn het inzonderheid de sein
en sigiiuiil-iiirichlingcn , di ' i i geregelden dienst o|i 
de sjmorwegen mogelijk maken eu waardoor bet 
reizende publiek voor tal van ongelukken lieschcriud 
wordt. 

.Md de/o inrichtingen streeft men nam bet ideaal 
ten opzicble van de veiligheid op de s|»oorwegen iu 
't algemeen, eti de electriciteitstentoonstelling te Parijs 
zal zeker het hare bijdragen om dat ideaal te be
reiken. 

Wanneer wij ons die volkomen pnictische inrich
tingen viKiisttdlcn, dun vervullen zij Ons met stillen 
eerbied voor de geniale uitvinders, die tot welzijn der 
iiienschheid hunne krach te ti wijdden. 

Wanneer wij echter tot onze vraag terugkeeren, 
dan worden wij — belaas! — met weemoed ver
vuld, want geen dezer inrichtingen of toe-tellen, 
hoe kunstig ook. is instant, in d m volsten zin des 
woords, aan den (lassigiorstrein zijn lioofdsjioor te 
••erzelicet o. 

Wsarom? Het gerechtelijk ondersoek van het 
jongste ongeluk geelt ons het antwoord. 

Het is immers gebleken, dat de machinist aan 
bet wisselsein, dat groen licht roor den goederen
trein vertoonde, had kunnen zien, dat de betrokken 
wissel zijn trein van het hoofdspor zou afbrengen. 
Welnu, heeft het reizende publiek de zekerheid, 
dat de machinist steeds op zijn ipii-vivc zal zi jn, 
dat hem geen enkel sein uf signaal zul ontgaan .' 
Is het hij ongunstige weersgesteldheid, bijv. als bij 
den jongsten storm, altijd mogelijk de signalen te 
zien? — Men vrage dit aan den machinist eu deze 
zal dc laatste vraag niet bevestigend kunnen lie-

ant woorden. 
Wat is dus bet geval.' .Met de liestaande sein

en signaal-toestellen, wanneer die goed worden be
diend , blijft de loop vun eeu trein nog altijd onder-
worpen uau de accuratesse van den machinist. Wordt 
ccn onveilig sein door hem niet gezien, of kan het 
door hem niet voldoende gezien worden, of heeft 
er oen optisch bedrog plaats, dan kan evensesreen 
dergelijk onheil als het jongst plaats gehad hebtamte 
ontstaan, Zeer juist is het daarom wat wij hoorden 
zeggen: »Men straft de onmiddellijk schuldige arab-
tennien, maar de oorzaak zit. dieper." 

Welke middelen moeten er dan aangewend wonlen, 
dat een passagiers!rein iu snelle vaart vau bet hoofd
spoor niet kan afwijken? 

Het eenig afdoend middel, dunkt ons, dient dan 
gezocht te worden: iu een zelfwerkend toestel aan 
de locomotief en aan den wissel, waardoor de trein 
•jenoodzaakl wordt op het hoofdspoor te blijven. 

In De Ned. Industrieel wordt de aandacht van 
de enquête-commissie der Tweede Kamer op een 
aantal belangrijke vragen gevestigd, waarboven nu 
Ukveerst onze vmag op den voorgrond treedt. 

Knn ids ItectiJlcnteur" van den heer Van Ruwen 
lit probleem oplossen/ Deze vraag werd ons Inden 
mond gegeven. 

In het vTijdschrift der Maatschappij ter Bevorde
ring vnn Nijverheid" , vorigen jaargang, dat eene be-
"cliriJYuig van die uitvinding geeft, lezen wi j , 

op bliulz, 27*t, in den aanhef: inan ecu sneltrein, 
'ie onderscheidene tusschenstations vuurbijstoomt, 

kan eene recht doorgaande richting (linea recta) wor
den verzekerd. In bijzonden? gevallen, wanneer 
het noodig i s , kan het toestel door den stationschef 
of anderen beambte buiten werking worden gesteld." 

op hladz. -2H'., en 284 : ivoor emplacementen bij 
( stations, waar dc wissels elkander op korten afstand 

volgen, kan de Reetificateur aan een trein op de 
booihsporen een rechte richting verzekeren. Hij kan 
met aan en deuzelfden stand van zijn roer-toestel 
alle verkeerde wlaenlilsndi.il, waardoor de trein op 
een nevcnsjionr met eenigen trein of met wagens in 
botsing '.o\\ kunnen komen, vorltotemi." 

en op bliidz. '285: »De Rectiticatetir is zoowel bij 
naclit als hij dag bruikbaar." 

Op den grond van het hierboven aangevoerde 
dunkt het ons, dat. deze uitvinding aller aandacht 
verdient en niet 't minst van de genoemde enquète-
Cómmiarie, de verschillende autoriteiten en debetrok
ken sfioorweg-direclicn, omdat, naar het ons toe
schijnt, door dien automatischon reetificateur of een 
dergelijk toestel een trein genoodzaakt kan worden 
up zijn hoofds|Hiur te blijven. 

Is dit proefondervindelijk bewezen, dan is met die 
uitvinding ons probleem opgelost en zal de veiligheid 
op de spoorwegen aanmerkelijk verhoogd worden. 

liet bovenstaande is woordelijk overgenomen uit 
het Rottenlantseh Nieuwsblad van '20 October l l . 
en wij hehhen gemeend de aandacht onzer lezers 
daarop te moeten vestigen. Onzerzijds wenl bij her
haling gewezen op de uitvinding van den heer Van 
Ituyven en laatstelijk nog in ons nommer van 8 Oc
tober wenl de hoop geuit, dat de s|n»orwegbesturen 
eindelijk het nut daarvan zouden inzien. 

V\ij bevelen de enquête-commissie dringend aan 
naar de uitvinding van onzen landgenoot eeu onder
soek in te stellen. 

S P O O R W E G R E G I I O O T I N G . 

De diensten 187!)—1881 leveren een vermoedelijk 
batig slot op van f 725,00(1. De uitgaven voor 
I88'2 zijn geinamd op f 14,725,000. De bijdrage 
moet nlzisi 14 millioen bedragen. 

Tot dusver is een lengte van 063,108 M . voltooid 
en een van 106,386 M . in aanleg. 

l i lerliaiiilelingen voor den aankoop hij minne
lijke schikking zijn algeloopeo voor de lijnen Dort -
Resteren, Nijmegen—Venloo, Staveren—Leeuwarden, 
Zaandam—]lwrn en Amersfuort—Nijmegen (Uel-
der&ch); de gedingen zijn of worden aanhangig ge
maakt. 

De wnardeering voor Groningen—Delfzijl is ge
schied, voor de lijn Zwaluwe—'s-Bosch begonnen. 
De Onderbouw n o r de bruggen over Merwede, Ne-
der-Rijn en Boven-Maas is goed gevorderd; de bo
venbouw voor die over de Maas is in bewerking: 
die voor Rijn en Merwede zal in 1881 en '82 wor
den aanbesteed; aan die voor Purmerend is begon
nen, die over de Zaan is voltooid; met den bouw 

der doorlaai bruggen in llosschevold en Baard wijk-
sche overlaat wordt eerlang aangevangen. 

De werken voor Cuyk—Beugen (lijn Nijmegen— 
Venloo) .vunlen eerlang aanbesteed. 

Dubbr^rfipoor wordt gelegd tusschen Venloo en 
llelenavoen, met uitbreiding van eenige stations. 
Vermoedelijk zal begin 1882 wnnlen aangevangen 
met het ceiitr.i'tlslation te Maastricht. 

Een ontwerp voor de sjioorwegbaven te Enkhui
zen en een voor uitbreiding van het station Leeu
warden zijn in bewerking, 

Rotterdam—Willemsdorp. De los- en laadplaats 
te Kijenoord is aanbesteed; paalwerk, steenbeslor-
ting en vaargeul vorderen goed. 

Dordrecht—Eist. De bouw van pijlers enz. werd 
door hooge waterstanden vertraagd. Tusschen Go
rinchem—Leerdam en Tiel—Wadenoijen wordt de
finitief spoor gelegd. 

Rotterdam—Hoek-Tan-HoUand. Voor Rotterdam— 
Maassluis lagen de liescheidcn ter visie. Overigens 
is omtrent de richting nog geen beslissing genomen. 

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 . 

A K D R B M N Q A R N H E M . 
Vergadering van Woensdag 1il Octofter I881. 

Na het voorlezen der notulen van du voorgaande 
vergadei ing , werd een plaatwerk ter liezichtiging 
gegeven van de ten toon steil illgS-gebou wen te Parijs 
in 'et jaar 1878, welk werk door hel Bestuur der 
Maatschappij na de Algemeene Vergadering welwil
lend aan den Secretaris der Afdeeling voor eenigen 
tijd WSS afgestaan. 

Daarop kwam ter sprake een besluit, op een der 
vorige vergaderingen genomen, over het zenden van 
een adres aan Burgemeester en Wethouders van 
Arnhem, met verzoek om de bouwverordening te wij
zigen en aan te vullen. 

Da Voorzitter is van oordeel dat dit niet voldoende 
is , maar acht het wenschelijk, vooraf een commissie 
uit de leden te lienoetncn en deze te belasten met 
het aanwijzen der gebreken, en bet bijvoegen der 
ontbrekende artikelen, waarna het adres zou wor
den opgezonden. 

De heeren Berghuis en Boerbooms zijn tegen bet 
benoemen eener commissie, daar vroeger bet In-sluit 
wenl genomen een adres te zenden. Komt het Gemeen
tebestuur met het verzoek om inlichtingen, dan eerst 
vinden zij het oogenblik daar, om leiten op te geven; 
en daarvoor is dan eene commissie wenschelijk. Na 
discussie hierover komt eerst itl stemming het be
noemen van drie leden tot het onderzoeken der bouw
verordening, maar daar de gekozenen allen om ver
schillende redenen voor de eer der benoeming be
dankten, werd dit voorstel tot oen volgende verga
dering verdaagd. 

A R C H I T E O T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering gehouden 19 October 1881. 

De Voorzitter opent de bijeenkomst en toept het 

welkom toe aan dc vier niéuw-aangenomen leden, 
ter vergadering tegen woon l ig* Hij uit don wensch , 
dat zij het streven van de Vereeniging met hun beste 
krachten bevorderlijk zullen zijn. 

Na lezing der notulen wordt overgegaan tot de 
ballotage van den heer Di Gesar, die met algemeene 
stemmen als lid wonlt. aangenomen. 

Namens het Bestuur doet dc Voorzitter het voor
stel, dezen winter, evenals vroegere jaren, een vijftal 
prijsvragen uit tc schrijven. Hiertoe wonlt besloten , 
en bepaald, dat de eerste zal wonlen behandeld als 
potloodschets, de tweede in potlood en kleur, de 
derde in ink t , de vierde in inkten kleuren dc vijlde 
academisch. 

liet liestuur zat nader een reeks van onderwerpen 
aan de vergadering aanbieden, om dan daaruit een 
keuze te doen. 

Hierna is aan de orde dc keuze van een onder
werp voor de schets, die deu volgenden keer staande 
de vergadering door dc leden gemaakt zal worden. 
Uit een zestal onderwerpen wordt gekozen: een kiosk 
TOOr den verkoop van dagbladen. 

Nu volgt de bijdrage van den heer C. B. Pos
thumus Meijjes over bet slot te Heidelberg, welke 
bijdrage wordt toegelicht door de prachtige gravures 
von Pfnor. 

Spreker gaat eerst de geschiedenis van het slot 
na, hoe het achtereenvolgens duor rara billende keur
vorsten wenl verfraaid, hoe het inden dertigjarigen 
oorlog veel te lijden had, om eindelijk in 11180 dooi
de baldadigheid der Franschen bijna geheel verwoest 
te worden. Spreker noemt het een verblijdend ver
schijnsel, dat er thans in Duitschland stemmen zijn 
opgegaan om het. slot, het juweel tier Duitschc 
Renaissance, tc restaureeren , ' en hij vertrouwt dat 
die restauratie met de noodige zaakkennis zal ge
schieden. Na nog de ondenleelen van het gebouw 
uitvoerig besproken tc hebben, en o. a. te hebben 
aangetoond, dat het verhnal als zou Michel Angelo 
de ontwerper van den Otto-IIeitiiïrlisliau geweest 
zijn. op een dwaling berust, eindigt spreker zijn be-
langrijke bijdrage. 

De Voorzitler brengt den spreker deu dank der ver
gadei ing en de leden geven door een krachtig applau-
dissement hun ingenomenheid daarmede te kennen. 

Ite heer E . Cuypers brengt nu een collectie aqua
rellen, afbeeldingen van ztuildecoration en meubelen, 
ter tafel, die met belangstelling bezichtigd worden, 
en waai voor hem namens de Vergadering wordt 
dankgezegd. 

Dc heeren Strengen en Damen doon nu vesting 
van een tocht door hen ondernomen naar Bovenkerk 
nabij Amstelveen, ter bezichtiging van de It. K . kerk 
aldaar, door den beer P. J . II. Cuypers gebouwd, 
van welke kerk de 30 meter hooge spits hij den 
jongsten storm is afgewaaid. Zij beschrijven den 
hoogst merkwaardigeu val van dat gevaarte, waar
schijnlijk veroorzaakt door het niet-doorloopcn van 
den koningsstijl. Dc spits is in twee stukken ge
broken, waarvan het bovenste over de pastorie heen 

Door het Departement van Waterstaat, Handel eu Nijverheid is iu de Staatscourant geplaatst bet onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
S|>oorwegen over de maand Juli 1881. 
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een eindver o| n weiland i - terechtgekomen, ter
wijl liet onderste nou den voet van deti toren is 
gevallen , ilorli de pastorie hij na niet beschadigd heeft. 
Een afbeelding van de kerk in welstand en enkele 
potloodschetsen lichtten het gesprokene lm*. 

Nadat nog een nieuw lid i - voorgesteld, wordt de 
vraagbus geo|>eiid, en daarin bevinden zich de twee 
navolgende vragen: 

l o . Kan een bekwaam architect met atheïstische 
denkbeelden wel een goede It. K . kerk ontwerpen? 

2o. a. Uit welk tijdperk is het noorder kruit
schip der Nieuwe kerk te Amsterdam.' 

b. Welk gedeelte van die kerk is blijven staan 
bij den brand, die het gebouw in de 17e eeuw 
teisterde ? 

r. Zijn de tentdaken, die den kooronigang van die 
kerk dekken, de oorspronkelijke of niet? 

Er wordt besloten, deze vragen in een volgende 
vergadering tc behandelen, waarna de bijeenkomst 
gesloten wordt. 

I N G E Z 0 N t> E N . 

Waarde Heer Redacteur! 
Met den heet Sanchez l»*n ik het volkomen eens, 

dat de bewerking vnn uw verslag van de vergade
ring der Maatschappij allen lof verdient. 

Toch meen ik te moeten betwijfelen ol het wel 
geraden i s , voor leden die de vergadering H I W bij
woonden, on uit dat verslag eene nabetrachting te 
maken. 

Ware toch de heer S. tegenwoordig geweest, dan 
zou het hem gebleken zijn, dat ik de quaestie niet 
te berde gebracht heb, dat ik het mei den voor
steller niet eens was, en alleen betoogd heb, dat 
eene vergadering, die uit zich zelve geen macht be
zit , zich die ook niet bij stemming kan vers» hallen. 

Dan zou het den heer S. misschien gebleken zijn, 
dat wij 't op dat punt volkomen eens waren, en 
had ZEd. mij aeker niet voor het publiek gebracht, 
opgeschikt met den mi/in \au een ander. 

[,' beleefd dankzeggende Voor de verleende plaats
ruimte, betuig ik tnet de meeste hoogachting te ziju 

Uw. Dw, Die/tuur. 

K. II. V A N M A I . S K N . 

Berichten en mededeelingen. 

11 U I T E N L A N I». 

— De stedelijke Raad van Krakau heeft het be
sluit genomen om een nieuwen schouwburg le bouwen 
en daarvoor een bedrug van .10(1 , (100 gulden aan
gewezen. Volgens de Deutsche Dauzeitung is uit 
deze som af te leiden, dat er van den bouw eener 
komedie op kleine schaal sprake is. Zou men in 
Nederland niet vau gedachte zijn, dat hiervoor een 
schouwburg van den eersten rang kon gebouwd 
wotden ? 

— In Keulen, waar de vestingwerken geslecht 
worden, doen zich ook moeilijkheden voor omtrent 
het behoud van enkele poorten. Het gemeente
bestuur had ile verplichting op zich genomen om 
de Eigelsleinpwut te ondei houden, en heeft zich tot 
de Kegeering gewend met verzoek om iluarvui I-
slagen te wonlen en daarentegen de Huhncupoort te 
herstellen cu voortdurend te onderhouden, omreden 
aan de laatste meei kunstwaarde gehecht wonlt. 
Het is echter een feit, dat de velschillende |»<mrten 
te Keulen zeer teiiachlei-taan bij die van l.ubeck , 
Brandenburg, Danlzig en Neurenberg, en weinig of 
geen kunstwaarde hebben, zoodat ook hier de voor-
liefde, om al het oude zooveel mogelijk te behouden, 
in het spel is. 

— De tunnel onder de Hudson rivier in Noord-
Amerika moet Jersey-City mei Nieuw-Yoi k verbinden. 

De meeste spiorwcg maat schappijen te Jersey-Cilv 
hebben zich tegen de uil voeling van dezen verbin
dingsweg verzet, wat verhinderd heeft de werken 
flink aan te pakken. Echter is er een jiaar jaar 
geleden een namang mede gemaakt. 

(lp 30 meter van den oever is men begonnen een 
verticalen put te graven, ter diepte van I S rreter, 
een wijdte hebbende van '•• meter middellijn, waar
van de muurdikte 1.20 meter bedraagt. De bodem 
van dezen put ligt ter boogie van de tunnel als 
deze gereed is. 

De galerij, die onder de rivier doorgaat, vangt 
aan ter halve diepte van den put en wordt dan 
met eene helling tot op het hc|taalde niveau ge
bracht. Deze galerij is slechts tijdelijk en wordt 
uitgevoerd, om den toevoer van materialen gemak
kelijk te maken. Do Imdem van den pui dient lot 
berging van de half-vloei bare stollen, die uit de 
galen gehaald worden. 

Om het indringen van water te beletten, wordt 
gebruikgemaakt van saamgo|»erste lucht. Die, welke 
in de galerijen gevoerd wonl t , heefl eene drukking 
van 1 K G . a 1.4 K O . 

Jle buitenwand van de tunnel is gevormd door 
een plaatijzeren cilinder, die -piedig geplaatst wordt, 
oplat de werklieden, die den grond ontgraven, door 
dit ijzeren dak beschut zijn Tegen de binnenzijde 
van de/en metalen mantel wonlt een tweede gemet
seld van gebakken steen, die een dikte verkrijgt 
van Ü O cM. De cilindervorm van deze bekleed ing 
biedt eene voldoende sterkte aan v • den aarddruk. 

Dc grond, die uit de tunnel gegraven wordt, is 
samengesteld uit blaauwe klei . gemengd met fijn 
ha nl zand, en wordt niet water gemengd, modeste 
beter door middel van deu luchtdruk van de tunnel 
door pi j l 1 "" naar buiten te kunnen worden gevoerd. 

De uan den ingang geplaatste dichtsluis heelt 
den vorm van een stoomketel. Twintig menschen 
kunnen er Iegelijk iu geplaatst worden. Op deu 
bodem ervan is een «por , waarover de wagens tol
len die steenen en andere materialen aanvoeren. 

In de luchtsluis zgu luchtpijpen, waan Ie de 
luchtdruk naar behoefte kan geregeld worden Hel 
passeeren der luchtsluis geschiedt volgens de ge
wone voorwaarden en vordert gewoonlijk 12 minu
i e n , om de werklieden niet aau le plotselinge ver
andering vau luchldiukkii ig bloot te stellen Zij 

kunnen overigens zeer goed werken in de saamge
perst e lucht. 

Dc aanvoer van zuivere lucht in de galerij en het. 
regelen van de drukking wordt met bijzondere zorg 
behandeld. 

Door een speciale machine wordt de lucht samen
gedrukt, die gevoerd wordt in een reservoir van 1.0 
meter middellijn en 4.6 meter hoogte. De lucht 
gaat vanuit dit reservoir door eene buis in de tun
nel en onderhoudt cr eene aanl lende strooming 
van versche lucht. 

De werklieden zijn venteeld in drie ploegen ; elke 
ploeg werkt acht uur. Men maakt O.'J M ' tunnel 
in ' J l uur ; maar men hoopt weldra vlugger te kunnen 
voort werken, zoodat de werken iu 3 jaar kunnen ge
reed zijn. Men is nu gevorderd tot ongeveer vijftig 
meter afstand van den put en tot 18 meter omlei
den bodem der rivier. Op dit punt is het water 
niet diep, eu men hm"! er 8 meter grond tusschen 
den bovenkant van de lilllltel en den IMMI»-III van de 
rivier. 

De breedte van de Hudsou-rivier bedraagt onge
veer 1700 meter; de diepte van het water bedraagt 
aau den oever te Nieuw-York 18 meier eu neemt van 
daar toe tot 800 M . Aan deze zijde is de klei en 
het zand van den bodem door rotsgrond vervangen. 
De tunnel zal het beloop vau de rivier volgen en 
verkrijgt aan den kant van Nieuw-York eene vrij 
steile helling. 

De tunnel in aanbouw vormt slechts hel eerste ge-
decile van de onderneming. Tot de onderneming is 
ook begre|ien eeu tweede galerij, evenwijdig aan de 
eerste; deze beide galerijen komen uit in een groote 
tunnel. De werken van de tweede tunnel zullen 
sjioedig wonlen aangevangen , en mei kracht worden 
voortgezet. 

De plaats voor den ingang te Nieuw-York is nog 
niet vastgesteld. Te Jersey zal de ingang op onge
veer 800 M . van den oever verwijderd zijn. 

Dc tunnel onder de Hudson zal de Ouster- en Wes-
terlijnen ouderling verbinden en voor den handel van 
groote waaide zijn. Men rekent, dat cr vierhonderd 
treinen [ter dag zullen paseoren. De tunnel zal onge
twijfeld groote diensten bewijzen tijdens de tentoon
stelling van Nieuw-York in 18811. 

It I N N E N I. A N D. 
'S-Gravenhage. Moet men de In-richten in en

kele dagbladen gelooven, dan heeft de Hegeeritig se
dert eenigen lijd het plan om Amsterdam, Rotter
dam en Utrecht on der den grond telegrafisch te 
verbinden. Het is te hopen dat hieraan gevolg ge
geven worde; wellicht heeft de laatste storm ertoe 
hijgedragen om het noodzakelijke van ondoraardsche 
geleidingen duidelijk te doen uitkomen. 

Amsterdam. Gisteren werd alhier, onder lei
ding van den heer S. Hamelink, een algemeene 
vergadering gebonden van de Nederlandsche Ver
eeniging voor Locaalspoor en Tramwegen. 

De Voorzitter ving aan met dc tncdeileeling, dat 
de Minister van Waterstaat enz. het eerelidmaatschap 
der Vereeniging heefl aanvaard. 

Een voorstel van den heer Eevelt, om ten behoeve 
van tramweg-aanleg aan te dringen op het instellen 
van een onteigeningswet, bleek ingetrokken te zijn. 

De Commissie, In-staande u i l de heeren N . II. 
Nierslrasz, II. A . Perk en E. M . Vail lant , belast 
met het oiitwei|ien van een reglement Ier verkrij
ging van eenheid in hoofdafmeting èu van spoorwijdte 
èn materieel, wenl gemachtigd tot assumtie van twee 
andere leden. 

De Commissie had zich er voorshands toe bepaald 
eenige algemeene In-schouwingen aan het oordeel dei-
vergadering Ie onderwerpen, omdat eerst na goed
keuring daarvan het ontwei|»en van een reglement 
met vrucht kan worden ter hand genomen. Het 
te otitwcrjieii reglement zou dc volgende rubrieken 
moeten omvallen: l o . Locaal spoorwegen met geen 
grOOter uslndasting dan van 10 tons en geen groo
ter snelheid dan van ÜO kilometer, aangelegd bui
ten den publieken weg; tin. tramwegen met geen 
grooter snelheid dan van 15 kilometer met verschil
lende trekkracht, op den publieken weg builen dc 
bewoonde plaatsen; 3o. idem binnen de bewoonde 
plaatsen. Voorts zouden de voorschriften moeten 
bevatten: l o . spoorwijdte; 2o. vrije ruimte, zoowel 
van den tramweg als voor het gewoon vervoor ; 3o. 
inrichting van bet spoor met het nog op de samen
stelling van den rijweg, bestraling, begrinting enz.; 
4o. bovenbouw, kunstwerken, wissels, draaischijven , 
gebouwen, enz.; 5o. wijze van vervoer, motnis, 
rollend materieel, enz.; Uo. veiligheidsmaatregelen. 
Op dien grondslag was de Commissie bereid verder 
het reglement uit te werken. 

Naar aanleiding hiervan ontstond eene discussie 
over de vraag of de snelheid van '20 kilometer VOOT 
t ram-spjor wegen ge wenscht was. De meerderheid 
van de technici, die aan deze gedachten wisseling 
deelnamen, was van oordeel, dat zulk eene snelheid 
ongewenscht was met het oog op de veiligheid vau 
(icrsoneii eu andere voertuigen langs den openbaren 
weg. Evenwel werd door den heer Guichard aan
gevoerd, dal in Klankrijk loch eene snelheid van 2.0 
kilometer wordt toegestaan. De heer Se.hadd wees 
er op. dat in Nederland de wet slechts 15 kilometer 
snelheid toeslaat. 

Op voorstel van den heer Henri Boers wenl ten 
slotte besloten de In-handeling van deze twee eerste 
vraagpunten in hel rapport achterwege te laten. 

Incidenteel werd vervolgens op voorstel van den 
heer Schaihl besloten, dal de verschillende besturen 
van tramwegen in Nederland sullen samen werken om 
van den Minister vau Kinancien voor de irauiwegen 
loepissiug te verwerven van dc wet, waarhij aan 
fabrieken, trafieken enz. iu hel algemeen industrieën, 
vrijdom van den zoulaccijns wordt toegestaan. 
Het zout, dal deze middelen van vervoergebruiken 
toch, dient niel voor ronsumtio, maar om in den 
winter bij vorst cn sneeuw de tails ontdooid eu be
rijdbaar te houden, terwijl surrogaten voor dit doel 
onbruikbaar gebleken zijn. 

De heer B. Bakker, Hz. , van Ridderkerk, besprak 
vet schillende knoetsjoek- eu getah-(iertsja-artikelen 
voor tramwagens en machines, waarna de heer E. 
II, Vaillant, van Rotterdam, de vraag behandelde: 

welke spoorwijdte voor locaalspwrwegen en Irauiwe
gen in Nederland de voorkeur verdient. Dc spoor
wijdte van 1 tm-ter was naar zijne meening de beste 
met het oog op de onderhoudskosten, de verbindin
gen der rails, de wagens en de soliditeit van den 
weg. De lijn Dieren—Doelinclifui, die slechts 75 
cM. spun breedte heeft, voldoet uitstekend, doch op 
tuinder vasten bodem is ' / t breedte meer als regel 
wenschelijk. 

Na nog eenige discussion wenl de volgen Ie motie 
voorgesteld: »De Vergadering besluit, dat een alge
meene regel aangaande dc vaste s|morhroodle niet Ie 
stellen is cn afhankelijk moet geacht worden van 
de locale omstandigheden en belangen voor eiken 
weg in het bijzonder." 

De Vergadering besloot echter geene motie aau te 
nemen, otndal de ipiaestie le veel door locale in
vloeden wordt beheersi-ht, waarop het besluur zijn 
voorstel introk. 

Ten slotte wenl bepaald, dat in 188*2 de alge
meene vergadering- te Rotterdam zal geh len worden. 

Utrecht. De beer J . H . Nive i , oud-directeur-
ingenieur der Xcderluiidsrh-Wcstfualsche Spoor weg-
weguiaalschappij en thans werkzaam als ingenieur 
aan bel Hoofdbureau der Maatschappij lot Exploitatie 
van StoatssjnMirwegen te dezer slede, is door aan
deelhouders der Goldeisch-Overijsolsehe Locaalspoor-
wegmaat schappij benoemd tot directeur dier Maat
schappij voor een tijdvak van tien jaren, op eene 
jaarwedde van ƒ 7 0 0 0 . Op de vergadei ing van 15 
dezer, waarin deze benoeming plaats vond, waren 
3401 aandeelen vertegenwoordigd, uitbrengende 205 
stemmen, waarvan 244 op den heer Nivel en 12 
op den ingenieur E. l i Stieltjes werden uiigebrtieht. 

Amhem. Door i ietlopuleerde Staten zijn voor de 
betrekking van adjunct-ingenieur bij den provincialen 
Waterstaat aanbevolen de heeren : P. .1. Dirks, civiel-
ingeiiieur, to Amsterdam; C . L . M . Lambrechteen, 
civiel ingenieur eu adsislenl aan de Polytechnische 
school, le Delft cu J . l lóhl l ingk, civiel-iugeiiieur, 
te Arnhem. 

Zwolle. Ter vervulling der betrekking van in
genieur van den provincialen Waterstaat in Overijsel 
zijn door Gedeputeerde Staten aan dc Provinciale 
Staten voorgedragen de heeren : lo . A . Déking Dura, 
ingenieur van den Waterstaat 3e klasse, le Zwolle, 
So, A D. P. V. van Loben Seis, civiel ingenieur, 
te 's-Hage en 3o. .1. van I l e u m , adjunct-ingenieur 
hij den provincialen Waterstaat in Noord-Brabant. 

Leiden. Dr. I'. J . Kaiser, verificateur van 's Kijks 
marroe-instrumenten, is met de gouden medaille be
kroond voor zijne inzending op dc electrische ten
toonstelling te Parijs. 

Nijmegen. De heer K . II. van Brederode, in
genieur bij den aanleg der Staatsspoorwegen, is be
noemd tot ingenieur bij de Koninklijke Loraalspooi-
wegi naai schappij Willem III. 

Hellevoetsluis. Door den heer G. .1. E. .1. 
Niedleld , te Schiedam, is bij het Gemeentebestuur 
concessie aangevraagd voor deu aanleg van een stoom
tram. 

Dokkum. be door de gemeente Ferwerderadeei 
gestelde voorwaarden voor het verleenen van concessie 
voor een stoomtram aan de Nederlandsche Traui-
wegmau(schappij, zijn door deze niel aangenomen. 
De Maatschappij maakt zich sterk, mei het einde 
van 1882 gereed le hcblien de lijn Harlingen—Bol
sward—Sneek—Joure—Heen-veen -Gorredijk Heet
stee/waag— Draehlen—Iterguiii -Veenwouden—Dok
kum, makende met den zijtak Joure—Lemmer een 
alstaud van p. in. 130 kilometer. 

Wageningen. Aan de baan voor den stoom
tram vau hier uaar Ede wordl met kracht gewerkt; 
het gedeelte van het in aanbouw zijnde station af 
tot voorbij den tol nabij Reimekoiu is reeds gelegd, 
eu dc gebouwen zullen weldra onder de kap ge
bracht zijn. 

Kralingen. Hel Genteentebestuur stelt zich voor, 
eeue publieke inschrijving voor het maken eener drink
waterleiding le upeueii, daar de concessionarissen een 
[,- groote subsidie verlangen. 

Capelle. Dc Gemeenteraad heeft aan den civiel-
ingenieur J . van den Elzen, te Ti lburg , concessie 
verleend voor een stoomtram op de gei neen le wegen, 
teu behoeve der lijn Kaatsheuvel—Cap-lsche haven. 

Haarlemmermeer. In 1880 was eene concessie 
verleend door hel Besluur van den Haarlemmermeer-
polder, om door een gedeelte des pilders een tram
weg aan te leggen, welke met November 1881 in 
gebruik moest kunnen worden genomen. De con
cessiehouder heeft dezen termijn niet inachlgenouieii: 
aan hel leggen van den weg is nog niet eens be
gonnen. De heemraad Amersfoonlt heefl thans aan 
Dijkgraaf eu Heemraden voorgesteld, om [sjgiiigen 
aan te wenden, dal hel Hoofddorp van Haarlemmer
meer door sporen worde verbonden aau de markt
steden Amsterdam. Haarlem, Leiden, Gouda en 

Utrecht; hij wenschte dal aan dit pktn openbaarheid 
werd gegeven en belanghebbenden , die geneigd zouden 
zijn zich met de uitvoering van dil tramnet tc be
lasten, zouden worden uitgenoodigd voorstellen daar
omtrent aan het Bestuur te doen. l l i j liet in hel 
midden, of de berijding het best door paardek racbt, 
.stoomkracht, electriciteit of' eenig ander middel zou 
behooren te geschieden, het aan gegadigden over
latende daaromtrent cenc keuze te doen. 

Dijkgraaf en Heemraden hebben besloten, deze 
zaak iu eene vergadering van hoofdingelanden ter 
tafel te brengen. 

Er is dus hier eeu uitgebreid veld geopend voor 
hen. die zich onledig houden met het ontwerpen 
van tram- en spoorwegen, om het vervoer tusschen 
vijl'groote steden te hestudeereu. waarvan de wegen 
zich zeer waatschijnlijk, allen iu dén punt, het Hoofd
dorp van Haarlemmermeer, zouden kruisen, en ook 
nog Alsmeer, Nieuw-Vennep, Al l en , Oudshoorn, 
Boskoop, Sloten, Waddiuksveen en andere bloeiende 
dur|ieu aandoen, zooals uit een blik op de kaart 
duidelijk kan worden. 

H o u t r i j k e n - P o l a n o n . De gebouwen vnn de I 
suikerfabriek op den Huize Zwanenburg ziju in vei-
Ung verkocht aau den heer Van Hossum, te A m - I 
sterdam, voor ƒ 81,(100. 

est •; ,|e levering van 

Uiikondiinngpn van AanhesNingen. 
Maandag, 14 « ' ( , 

*leuw-Ruinen te 11 uren, hij IL Huisingh : hel gra
ven van eeu gedeelte van een kanaal iu de marke van 
Kinnen. Aauw. Ie ll un-n. 

'n-llage, te l l ' / , mvn. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het pmv. best.: lo. 
hei tweejarig onderhoud vau het Zederikkanaal met bij
behoorende werken en het Rijksstininigetnaal aan dèn 
Arkelseben dam. Raining / .17,000 lier jaar: 2o. het vier
jarig onderhoud van de Mal legal sluis, de draaibrug bij 
hel Rabat en bijbehoorende werken te Gouda. Raming 
ƒ2875 per jaar: het vierjarig onderhoud ran de (ion-
we-lnis en bijbehoorende werken te Allen. Raming f 12110 
jter jaar. 

Ihirilreelit . te 12 Uien. door het gemeentebest.: het 
leveren cn stelten van een directwei koud hevelcentrrfu-
giialjNiiupwerktllig en een stoomketel met zijne hemelse-
Iing in hel te Imuwen stooorngeinaal in den Stadspolder 
nabij Dordrecht Iul. aan liet bureau der gemeentewerken. 

Aiiiilerrinni, te 12 uren. door burg. en weth.: lo. het 
aai i plet u| tel i van eene watervlakte in de Dijksgr.ichl bij 
de draaibrug over die gracht, aan de zijde van de Kat-
ienbiirgerstrateu. en het ophoogen va n terrein tus
schen die straten eu de brug; 2o, a de onderbouw eener 
dubbele hasculehrug over de l.einail'egracht, b. eene wij
ziging van deu onderbouw der draaibrug over 0>Heeren-
gracht, r. de oiulerlmuw eener draaibrug over de Van-
Noortgracht, ti. werken volgens aanwijzing; 80. het voort
zetten vun de werken lot aanleg van de houthaven, hd. 
voor alle werken bij d lirecteur der publieke werken, 
np het raadhuis 

(iranlngen, te 12', men. door burg. en weth.: lo. 
hel maken en leveren van school meubelen enz. voor het 
iu-aaiilkouw-zijnde schoolgebouw aan den O-osterweg; 2o. 
idem i.lem v.mr idem in de Schoolstraat: So. idem idem 
ten dienste van sehoolgelnniweii. 

Ilrerht. te 2 uren. door den architect Alb. Nijlaud: 
hel bouwen eener villa tusschen l ' lnvht en de Bilt. 

IH»*dag, SS» « . t 
Heerenveen, hu mejullr. G. J . Dijk: bet bouwen van 

* beerenhuis le Wolvega. Aauw. 24 Oct.. te l uur. 
Vrnlaa, door het gei 

7.10 M • gezifte grint. 
«l ,e l | . . l . .« . S A Oct. 

Pellen, te 12 uren. door het gemeentebest.: bet bou
wen van eene school. Raming / 13.260. 

/.wal Ir. te 1 uur, door burg. en weth.: het rinleen-ll 
en bestralen van een nieuwen weg tusschen het Stations
plein en de Zeven Alleeljes. Aanw. 24 Oct.. te 2 uren. 

HiM.ro, te !•/, uren. door het gemeen tebest.: bel bou
wen van eene verdieping op bet gebouw der tussclieli-
school iu de gemeente, niet bijbehoorende werken. 

Dandcrdng Oi l . 
Held te 12 uren, donr den directeur der artillerie

stapel- eu construct ien lagazijncn; de levering van: lo. 
11500 ruwe eiken speken. I.'0.78, b. 0.100, •]. 0 085; 2o. 
dennen-, grenen- en vurenhout, iu '1 pere.; 2o. dennen 
delen, grenen vlotdeleu. ribben 110. [ eu grenen bedding-
planken no. 1. in 3 percj 4o. loon buskrwlusten (zonder 
de bussen) eu 1000 blikken bussen tot buskruitk.-ten 
(met los zijstuk), in 2 pere. 

tinklim: hel afbreken der bestaande- cn het Imuwen 
va lieuwe houten draaibrug ui den Hoogen-Heo-
renvveg. Iul. luj den architect L. H. Wessclius, te Hui/tl 1. 

Vrijdag, 2*» Orl . 
Ilrerht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorw.. aau het centraalbureau : lo. het inn, b-
ten lot pakhuizen van 5 doorgangen in den s|mnrwcg-
viadlict te Rotterdam, tusschen de Onstschiekade en I, t 
Bolplein: 2o, het leveren en inkepen van eikenhout. 11 
dwarsliggers, in 7 |miv. 

Maandag, 31 Orl 
Kultrrdutu . te l i l uren, ten kanton- der Rotterd.in-

sche Trainwcgmaatsrhappij: hel bouwen van eene v 1 te 
brug over de Singelwelei ing te Rotterdam, eu eeu ijzeren 
draaibrug over de sluis te Helfshavcn. benevens het ver
plaatsen vai ne ophaalbrug; lu-t maken van 2 sluis-
drnren en van een viaduct aldaar, ten behoeve van de 
lijn ii.uir Schiedam. Aanw. 25 l i t . , te 10 uren. 

'»-llagr. te I P , ureu. door bet ministerie van wa
terstaat enz. aau het gebouw van het prov. best.: liet 
driejarig onderhoud van de groote eu andere Rijkswegen 
in Zuid-Holland, in * perc. Aanw. 211 U i . Raming resp • 
ƒ8170 / 10.300, ƒ22.770. ƒ0600, ƒ 20.500. / 11510. ƒ 13.320 

Aassleraaas, te 12 uren, door burg. en weth.: het 
makeu en stellen van den metalen bovenbouw van eene 
dubbele hasculehrug over de Lemairegraclit en vai ne 
draaibrug ovei de lleereugiacbt bij don Hortus Botanicus. 
Int. bij den directeur der publieke werken op het raad
huis, tusschen 11 eu 12 ureu. Raming ƒ 411.250. 

tmtlrr.l.im . te 1% uren. dnor de dim*tic der Holl. 
I.l/a.-n-i o uw.--iiia.ils, bipi.ij. in het !'alë-krasiMpnUkv : 
het maken van loods voor bestelgoedcren op liet 
stutiottsemplafeiueiit te Zullen. Aanw. 25 Oct.. te 11 ureu 
Kaming J 2500. 

« i i . e h o i . ti- 2 uren, door kerkvoogden der Ned Herv. 
gemeente, bij A. Souiers: het verbouwen, gedeeltelijk ver
nieuwen en lier-tellen der pastorie. Aanw. le 10 uren. 
Iu). i. i den architect M. Ilreesen. te Helmond. 

niosii.,^-. • \ t i \ 
*»J srn, bij den hoofdopzichter W. l ' . \ . Hofkamp: 

de levering van 87.000 beste grijze boven voets vlakke 
straatklinker. Monsters bij genoemden hoofdopzichter. 

VViieos.l.,-. 2 VIIV, 
'•-ll»ge. te 12 uren. door het ministerie van waterst. 

enz., ten dienste der Slaatsspmtrwegeii; het makeu van 
eeu ies.rvoirgeli.iuw met bergplaat-, de onderbouw voor 
een waterkra; verden' werk. p het gocdereiistutiou 
in de Stadsrietlaiideii te Amstenlam. ten behoeve van den 
s|mnrwcg Nieuwediep Amsterdam. Iul. bij den eerst
aanwezend ingenieur te Am-teidam. Aanw. 25 en 36Oct., 
te 11 uren. 

**i| 'org'n te 1 uur, door dc comm. voor den uitleg 
der stad, np hel raadhuis: de levering van 575 M. boord-
ol' bandst Ki.lHJU straatkeien, beiden van Niedermen-
digersteoii. l l l l . bij den hoofdopzichter W. C. A. Hofkamp. 

iiomiriraas . a SJOT. 
Hen-, te :l uren. door het gemeentebest.: <|e verbou

wing cn vergrooting vau het schoollokaal. Aauw. ti
l l uren. 

Vrl| . la B . 4 NOV. 
'S B e e r t , te HM/j ureu. door het ministerie van water

staat enz., uan het gelmuw van het pmv. bestuur: het 
iliiejirig onderbond der Rijks-haven- eu rivierwerken le 
M.n-nlijk. Aanw. 2« Oct. Kaming /'M)00 per jaar. 

Zwollr. te 12 un-n. door het pmv. bestuur: het onder
houden van het le, 2e en Se peivi*el der prov. grintwegen 
iu Over^sel, van 1 Jan. '82 tot S0 April '8S. 

ninoriRg , *» l « v . 
tni*tcrdani, te 1 uur, door het bestuur vau het Wi l 

lemspark, in het piviljoeu van bet Vondelpark: het dem
pen van slooten. het maken vau de aardebaan voor nieuwe 
wegen en het ophoogen van eeu plein iu den Kinnenilijk-
sclie-Ruitcmeldeisclien pilder, naast het Vondelpark, llll. 
bij de I Ischapai-chitecten .1. ll. en I.. P. Zocher. Aauw. 
2U Oct., te I uur. 

YVneiioil.ig, W >«v. 
N-llHge, Ie 12 uren. door het ministerie van watoisf. 

enz., ten dienste der Staats*]xiorwegcii; het makeu van 
grond- en andere werken voor de halte Hleriek van den 
s|Miorweg Nijmegen -Venloo. Inl. bij den hoofdingenieur, 
te Arnhem eu den *e,-tieingenieiir. te Nijmegen. Raming 
f 4S.000. 

VrIJSag, SI Rev, 
lll'i.lelhiirg. te 10 ureu. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. 
h.-t driejarig onderhoud van het kanaal van Sluis naar 
Brugge. Nederi. gedeelte. Aanw. t> en 7 Nov. Raming 
voor S jaren ƒ2000 : 2o. idem van de aanleg- eu losplaats 
voor viischcrs in den Krak man bij de Isabel laslu is. Aanw. 
.". en 7 Nov. Raming ftttO per jaar. 

s i tus, ti. te In' , ureu. door het ministerie van wa
terstaat enz., aau het gebouw vau het pmv. best.: het 
roortsetten der verbetering van hst kanaal de Dieze en 
zijne dichtingswerken in en bij het lort Cnwecoeur. 

VlMiinüiig , 14 ttmw. 
s-ltHge te 11'/, uivn. door het ministerie van waterst. 

enz.. Hun het gebouw vau het prov. Ixrstuur: het bezin

ken en bestoeten WO) den Oudehoornschen zeedijk tus
schen dc Houriischc hoofden. 

Wueii-il . iir. SO ><o 
' N - I I I I K C le 11 ureu. door hel ministerie vau waterst 

enz.: de voortzetting der restauratie van het Oud-Stad
houderlijk Kwartier op het Hnineiihof te 's-llage. Aanw. 
4 Nov., 'te 10 uren. Kaming ƒ86,600. 

'»-ll«Ke. te 12 Uien. door hel ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. hel maken 
Cll stellen van de talen bovenbouw voor de brug over 
den Rijn nabij Kbei.cn. Inl. bij den hoofdingenieur. li-
Arnhem cn den sectieingeni : U- Bheueii. Aanw. 7 en 
8 Nov., te 1 uur. Raming J 955,000: 2o. het makeu van 
de grondwerken, de kunstwerken, den Itovenlsiuw. dc 
overgangs-en eenige beveiligings-en afdeelingswerkeu voor 
den sprmrweg (ii-oniiigen -Delfzijl. Inl. bij den hoof.liu-
genieur te Zwolle. Aanw. 7 en 9 Nov., te 10 uren. Ra
ming /l,4S2.00U. 

Danders**. 17 Rev. 
Ili iarlem , te 2>/j uren, do»r het ministerie van wa

terstaat enz., aan het geitouw van het prov. best.: het 
driejarig onderhoud der Rijkslnivenwerken np Terschelling. 
Aanw. 12 Nov. Raming f 12.000 per jaar. 

vri.ia.ig. t*t nev. 
l i ron l i ig rn te 12 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het pmv. bestuur; het 
driejarig onderhoud van den Rijkswatennnleii aau de 
Binnen-Aa bij Nieuweschaus. Aanw. 11 Nov. Raming 
J 585 per jaar. 

uaau.ug. SI Nee. 
»-lln(te. te ID/, uren. dnor het ministerie van water

staat enz., aau hel geitouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van de overlaten iu den Waaldijk 
boven Oorincherii, met de bijln-booi-eiide sluizen, duikers 
enz. Aanw. 16 Nov. Raming f~7">40 per jaar. 

N t l k e r k . door den di|kst«n-l van het poldcrdistiid lie 
Arkemheen : het stellen en leveren van cenc sum acliine 
met 2 ketels eu 2 schepraderen, l m Mioeve van ,1e be
maling van den polder. Inl. bij de ingenieurs Van Husselt 
en Üc Koning, te Nijmegen. 

lMn. . i . ,g . 11 Hor. 
4 m n , te 1M/, un-n, diH.r bet ministerie van waler-t. 

enz., aau het gelmuw vau bet prov. best.: het éénjarig 
onderhond van het vorhhidingskauaal van de Orentscbc 
met de Eriesche wateren. Aanw. 15 Nov. Raining ƒ.1600. 

Wuens-liitf . S3 B O * . 
'a-Hage, te 11 un-n. door het ministerie van waterst. 

enz.: lo . het verrichten van herstellingen en vernieuwingen 
aan de werken van den Baardwülutcnen ovei laat met de 
Rijksshus in de oostelijke vaart kade van Waalwijk. I 
het éénjarig onderbond: benevens het zooii.mdig leggen 
iu '82 der z. sluiting in dien overlaat. Aanw. 11) Nov. 
Raming ƒ2960; 2o. de heistellingen en vein wurgen 
uan de 'Kijksrivierwerken op het Zwartewater. met het 

onderhoud dier werken en de afbakening van het vaar
water god. '82. Aauw. HI Nov. Raming ƒ7050. 

llanSerSag, S4 Sa*. 
Hlddelburg, le 1<I uren. door het minislerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. best.; lo. 
liet onderhouden eu verbeteren ged. '82 van de haven-
werken te Breskens. Aauw. 1» eu 21 Nov. Raining 
ƒ0350 ; 2o. het houwen van eene schutsluis in hel zij-
"kunaal In-oosten Sas-vaii-Gent. Aanw. l l i en 18 Nov. Ra-
ining ƒ 713,000: :'.o. het maken vai n zijkanaal Iwnosteii 
Sas-van-Geiit eu het verbroeden en verdiepen ran liet 
Nederlandsch gedeelte van hel kanaal van Neuzen. 
Itaining /'5IKI,(MJ0; lo. hel bouwen van eene ijzeren draai
brug met vast gedeelte over hel zijkanaal naar de l'.issluis. 
Aanw. Ui eu IM Nov. Raming ƒ 23,500. 

l lMurlem, te 2 1 ', uren, door hel ministerie vau wa-
terslaat euz.. aan het gebouw van het pmv. bestuur: het 
driejarig onderhoud vau de Oostei-buiteiihaven te Medcin-
lilik. Aanw HI Nov. Raming ƒ 20011 per jaar. 

lliinderdMg, I lier. 
Ilaarli-iii. te 2'|, uren. dmtr het ministerie vau water

staat enz., aau het gebouw van het pro,, best: het drie
jarig Ier) I der Rijksba ven werken te Medemblik. 
Aanw. 20 Nov. Raming ƒ5200 |H-I jaar-. 

VrijdMg. i bee. 
/walle. te 12 uren, duur het ministerie van waterst. 

enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het drie
jarig onderhoud der havenwerken le Hlokzijl. Aauw. 26 
Nov. Raming f 217" per laar. 

Vrfjdng. S3 Ure. 
Helder, te 2 ureu, door burg. en weth.: de straatver

lichting aldaar, donr middel vau steenkolengas. 

\ i l oo j i van AantM'sleilin^n. 

Oaolerbrck. 6 Oct.: het bouwen vau een -t / i . i l . 
euz. bij bet hotel Schoonoord le Oostei beek. Ier bol r 
vau de arcbitecleii Van lieiult en Nieraad; ingekomen 2 
biljetten als: 
S. van Hurk. te üosterbeek, / 12,1189 
H. W. Old.iihave, • idem i 12,200 
met gegund. 

Ii.-iii. lo Oct.: bet houwen van ó dubbele woningen, 
onder beheer van den architect II O. Waaiiders; ingek. 
7 bilj.. als: 
Joh Ruigrok, te Pijnakker. f I9,MM>. 
M Vn ans. i Idem LH.O'.II, 
H. Groene wegen, i Nceukirp, » 18.100. 
J. Slenters, - Delft, > 18.051. 
\. .ivu l-l -is. i Schiedam en 

J Lucas, i Delft. i 17.99'.'. 
II. Beyer, ' kl 17.M50.55 
Kiruia' Snul en Muijsson, •> Rotterd , » 17.400. 

Uardrerhl , 10 Oct .1. Ie al'sliiitel-- l |,.mgdrukwaterlei.hrg te Hordrecht; 

Dl I 

INSlHRMVI.KS. 

.1 stuks 4 -tuks 
80 ,-M. af- 25 c\ l . af

sluiters, sluiters. 

Van der Made,*; Bouw
man, Dordrecht. 

Schalier ft Kadenbei> 
Magdeburg. 

Stokvis X Zn.. Rotter 
dam, (Eng.) 

Eriedr. Wilhelin-llulte, 
Mnblbeim a R. 

L. L Douav, Parijs. 
Neusser Eisen werk, 
lleir.lt bNei.ss, 

Steinte X' Hart ui ig. 
(Jue.ll inbuig. 

Hoogland *i .Massée 
Dordrecht 

('rans t*i Co.. 's-llage. 
chr. R. Kou veld. Am
sterdam. 

Van den Berg X 
iilein. 

O. Dikkeis X 
Hengekn. 

Stokvis X Zn.. Rotter
dam i België). 

II. Br rftCo^Höchst 
., M. 

('ornp. Iténér. desl'on-
duites d'eau. Luik. 

Lui. Kern. Parijsi Lng. i 
Veuve Calasse Ketin, 
llrnssel. 

181.10 54S.SO 138.10 552.40 101 05 909.45 70.75 

170.30 528.90 1.12.30 

184.44 
167. 

688. 
460. 

9 -tuk- , 22 -tuks 40 -tuks | 45 stuks 
20 cM. ar- 15 cM. af- 10 cM. af

sluiters, sluiters. slufters. sluilei 

164, 106JOMIJO 

,29.20 100.80 907.20 

. 137.38 549.52 104.94 944.46 7 
501 134.50 538. 95.511 S59.5U li'.l. 

164 55 49-1.65 129 85 517.40 94.10 846.90 

123. jeOS. j 02. 

47S. j 
959038.1.60 83.25 

140. 120 

144. 432. 

120. 1480. 85, 

112.80 151.20 76.80 69L20 
1I5.SII.145IHI 92.HII 371-20 11985 B2K.65 49.50 

L15.50U5.75 

L-hrg-

73.50 1617. 
1650. 

765. 

'0.80 1680.60 18.00 1944 

1681.40 47.20 1888 

60. 

120 

14t.50433.5O S5 50 .142. 59.50 
a.iiidkianeu was door verschilleiuli 

1214.40 
1089. 

.'s.-ll 
:".l.2H 

1766. 
1800. 

734* 
7800. 

i:,|i;..Mi 
L788.7S 

I29i;. 
L S I I. 

7122.9u 
7116J6 

6684.80 
616 

Vooi' ile In .ui'1-
Aai igehouden. 
Ho/uiu, 12 Oct.: het aflirekeu eu wiiiemplmuwen van 

eeue boerenhuiziug. ouder beheer van den architect Jac. 
lt. Niidam; ingekomen 26 bilj.: aauiieiner is geworden 
(*, Schiere, te Roornbergum. 

Utrerht. 12 Oct.: het maken van haltegel waan 
den Kmchtdijk ilialt Vleuten van de Ned. Rijusimorwog-
uiaatschappij): ingek. 6 hilj.. als: 
II. O. Krijhn"k. te Utrecht, J 5526 
J. W. Kroon, i klem « 5451 
N. Konings Hz... i Oouda, » 5110 
J. SLigt. . Vleuten. i 4205 
K. Keren, » idem » 3945 
J. Ikiars, » idem » SÏ89 

Venlaa, 12 Oct: herbouwen va u huis ou den hoek 
der Vleescb- en Klae-straat aldaar: ingek. 6 bilj., a l 

.'5. 4662.50 

uiidei-deeleii 

I'. Roemen, tc Tegeleii. 
II. tin-sberts, - Kessel. 
J. Geiden. » idem 
G. Christis, i Belden, 
P. Th. Penniiigs. •< Kessel, 
J. vuu Aken, . Venloo, 

Amer-ruarl . 13 Oct,: het maken 
houw; ingekomen 12 bilj. 
De Geest, 
II. C. Dorlas, 
W. v. d. Kooi, 
CruijH en Scbouleii. 
Schaiie wijk, 
G. Majoor, 
Costcr, 
W. A. G. latteen, 
B. V. d. Weerden. 
J. And nessen, , 
A. Keer-. 
Pi istliuiua, 

• Atnersfooi t, 
> Amsterdam. 
> Amersfoort, 
I Aliister-ilaui. 
i Hilversum, 
> liussuin, 

J 84:11 
. 5685 
• 6498 
1 4909 

4851 
1 4480 

f 47,MK) 
"., 47.̂ 39 
" 46,850 
1 A0V8OO 
ii 45,800 
1 44.WS) 
» 43.348 
I 40.si.l5 
I 40.440 
« 40.000 
1 :i9.s.iy 

60,000 

» Utrecht, 
» Amsterdam. 
» Hilversum, 
1 idem 
n Breukelen. 

rharlals, 15 Oct.: het graven van ongeveer 125 -tr. 
M. bcniislonl. euz.: ingekomen 9 bilj.. als: 

H. Verheul. ƒ 699 
II de Jong. 658 
F. v. d. I b c n C van Gelderen, 1 569 
1 Velgersihjk, te Sr,ijkeniss,-. « 560 
W, l.<m, » 550 
I. den Hoer. 1 481 
M. W. Schreuders. 1 460 
c. Zaanen Hz., • soo 
i l Lagendijk. » 345 

Dardreeht, 17 Oct: hel leggen der gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken, enz. voor de hoogdruk waterleiding: 
ingek. 10 hilj.. Sis: 
S. II. Eernini, te Amsterdam, ƒ 58.350 
('iimiKigiiie Générale des conduites d'eau. te Luik. » 57,8»7 
L. Tli . Kleinefeldt. t.- Arnhem, 57.(MKi 
C. Hoiuceiidnoni Kz.. tc (iiesendain. 44.000 
C. de bont te Pap-ndn-cbt, » 41,150 
E. Oolaon. te 's-llage. I 48,000 
Penn en Bauduin. te Dordrecht, • 42,890 
11. DegSns Jr., idem, • 42,400 
J. Quest Nz., idem, 1 42,327 
George Wilson, tc 's-lluge, •• 35,076 
aangehouden. 

II r . 1 
balken in dl 
ueiievens lo 
windwerken: 

Oct; lo. het leveren en p! 
luis achter de Kouinkl. M 

gegund 
2o. hel makeu vau zellu 

duikers van don Buitensingel 
aan J. A. Mol, te Breda, v.mr 

. l i n s e , 18 Uct: het mak 
eu houtwerk, benoodigd vooi 
voor de verlichting op lÉendsi 
schrijver was de Kou, Ned Gmfsi 

ƒ 9950. 
> ijoic-eii , 

taatsen vau schot-
Academie, be-

laatsen van gegolen-ij/i-reti 
Jtkamp, te Breda, voor f488. 
irkende afsluitingen in de 
iabi| i l , ' Loops, hans; gegund 

11 en leveren van hel ijzer-
het etablissement, bo-lomd 

Stolzestraat 1; min 
•derij, te Leiden, v 

IK Oct.: bei maken 
niet kwei 

1' arclulectei 
bilj.. als 

ifhr 

f 5I156 
* 4708 
• 4574 
• .1875 

van itakhuizei 
r 11 R. K. vv 
• II. M. 0. van 

Hage. 
kien, 

II. J. vau Kwijk. 
li . .1. Weijeis, 
N. van Kek. 
T. Buskeus, 

Lelden. 18 Oct.: het 
Vaiulei werfslraal en het I v 
ouder beheer vau den boiivvki 
ingek. II bilj. als; 
Westiuaas, te 's 
(*. van Oerle, I lt 
Van der Drift, 
Alkemade, 
ChradJaanse en Zekv.-id, 
Boom. 
Keiler, 
Gebr. Neutenlnmm, 
De Vrind. 
c. J . ScheJtenbach, 
Van d.r Heijden, 

Km 1,1,1 is Oct.: de 
keien; ingek. 18 bilj.. als: 
Siniété aiioiivuie des carrières de gres de l'Ourthe te 

Comtdain-au-Pont, ƒ 54.74. ƒ 66,70 en ƒ 83.50 
Société aiiouviiie francais.- pair l'espl. de 

carr. de g'n-s, te Brussel, fr. 149.50 
W. Ilov.n en Zoon, te 's-llage, 
laven II. Trip, le Rotterdam, 
bmis di.niu eu Co.. te Luik, 
II. l Irbau, te Esueus, 
Vau Nimrden en S.hwerzel, te Rotterdam, 
II. .1. busman, idem. 
Société anonvuie des carrières de gres de Liistin 

Talfer, Ie Brussel, fr. 120 eu fr. 94,70 
'a-llage, 19 Oct.: het bouwen van het hotel Zee 

Scheveningen, onder beheer 

» Noord wijk. 
* Leiden, 
0 idem 
» idem 
1 idem 
» idem 
1 Dordrecht, 
>i Leiden. 
•ering van 20U.OOO Orès-

rjelder; 

f 17,980 
- 10.9911 
• pi MUI 

Hl. 185 
1 16.175 
1 16,986 
• 15.587 
- 15.498 
1 15,2=16 
• I4,65n 

14,611 

•ii fr. 114.50 
ƒ 65.30 
» 62.41 

6739 

, idem. 

Wcsstra Jr.: ingek, 9 hilj.. als: 
I'. Meijets, te 's-llage, 
Tom en Vau Kei-gen Henegouwen, 
P. Kciuicbmek. idem, 
I). Koek eu .1. Schiforli, te Schoveningon, 
W. E. Ifciasvel.ll eu U. G. (ierrits.-, te 's-Hage. 
A. Stigter. idem, 
Gebr. De Vos, idem, 
II. E. de Baan, te Scheveningen, 

.len architect n 

f 60,700 
M OH.419 
1 66,000 
l 64,899 

04.712 
0 03,900 
.1 61)990 
a 01,907 

E. M. R.m.1, te s-llage. f 61,000 
Raining 1 62.000 

l t . i l i e r .L t iu . 19 Oct.: het houwen van eeu blok wo
ningen, ten dienste van de exploitatie van }v\ droogdok, 
aau den linker Maasoever, aldaar: ingek. 14 bilj. als: 
II. Keüderwellen \V/„ te Rotterdam. ƒ40.180 
J. A. Kolilevvijn. 1 idem 1 39,900 
J. Me.'iihorst, • idem M ao.soo 
M. Zaaijer. • idem 1 39,700 
o. A. .1. Qonverneur, • idem 1 S9.(HKI 
J, E . Veltmeijer, 1 idem » 38,200 
E. v. d. Weiden. • idem » 37,990 
R. v. .1. Berg, • idem - 37.900 
P. A. A. van Regemnorter. . idem * 37,600 
11. V. d. Dobbelsteen en 

D. van I uwen Jr.. idem » 36,98.1 
K. Streellauil. - Slie.lr.vht, • 36,100 
A. du Vijn. - Dordrecht. » 35.984 
.1. v. d. Vlugt Jr.. 1 idem » 85,4911 
P. Koele E.Az. 1 Alblasserdarn, > 35,384 

•-Hage, 19 Oct; hel verrichten van werkeu tot nor-
inaliseeririg vau de Waal ouder Vai ik. I Ipheiuert en 
Heeiewaarden: luilisle Ml-clir. was II van den Kout, te 
Nij gen. v.mr /'66.666. 

Uardrerhl , 111 Oct: bet bouwen van een fort aan den 
Nieuwen Maasmond (lloek-van-llollainl), 2e gcditdte: 
ingekomen 5 bilj,, als: 
.1. Monster Jz., te Piiltershnek, f 74,989 
K. Boshouweis, » Utrecht. * 57,800 
Pb. Verhruggen, - Waddinksv, . 57.769 
II. V.mrdondug. » Imrdr.vhl, » 51.400 
II O/inga, ,. Amsterdi • SLOIHI 

Leeuwarden. 19 Oct.: de levering van Portland-ce-
liieuleu riolen, kolken, buizen, pullen enz. voor riolee-
ringen .en in te dempen slooten; minste iusehr. was f. 
W. Eincke. le 1 11 warden, vimr /"212I. 

• -Hagr. Lil I let.: het gereedmaken en leveren van 
het hai-ilsleeuwei k v.mr het etablissement bestemd VOOT 
de verlichting op Meudauao (Stolzestraat 1: minstein-ehr. 
was L . liinger. le Amstenlam, vooi' ƒ255.1.50. 

I.riinio-en , 20 Oct.: het leggen van afwateringsriolen 
iu de (iroole-Raanisiraat en liet Kuitei-traatje: minste 
inscbr. was II. Kiel, te (.rollingen, v.mr /11)04. 

K a n t r n a , 20 Oct.: bel bouwe ner school 1.3 
lokalen en overdekte s, Iplaats ; ingek. 12 bilj.. als: 
L. Los, te Beduin. ƒ 8450 
K. Leutz, ,. N'.H.nldijk. • 8883 
.1. E . Mamma. -i l'ithuizen, * 8174 
I' Hos 1 Bedum, 1 7595 

J. Ol l i inga, • Uithuizen den. >> 7460 
I. . Dekker, ,, Bedum. 1 7i45 
P. Tilhusscher, 1 Middebtum, » 6887 
A. Kiel. » Uithuizen. ns"7 
N". Lenen, • Uskwert, 1 6867 
.1. Zeldetirust. . Warfum. 679U 
II. K. I' « Kantens, 1 6590 
.1. Holsrhec. ., idem • 6879 

Arnhem, 21 Oct: het verrichten van werken tot nor-
ma liseer mg van den Neder-Kijn Ie Man rik. tusschen de 
kilonn-terraaieii 64 eu 65: minste iusehr. was \\ ' . P. de 
Vries, Ie Rossiun. VIKH- ƒ1045. 

" V d m r l s m -
Verzakking van huizen te Parijs Om half

zeven des avonds zag men, na een hevig 011 wei Ier en 
een zwaren regen, op de hoogte der huizen nos. 7i( 
en 81 van den boulevard St.-Michel, tegenover de 
Ecule des Mines, met schrik het trottoir verzakken 
ter diepte van (i meter, over eene oppervlakte van 
20 meter lengle en 5 meier br Re De kelder
verdieping van let huis n". 81 verdween. 

Politieagenten waren terstond aanwezig De huur
den der bedreigde huizen verhuisden met groote 
haast, want men verwachtte elk oogenblik, dat de 
huizen, die op eeu afgrond schenen te slaan, zou
den instorten. De straal werd voor voetgangers en 
rijtuigen afgesloten. 

Doven ile ingestorte kelderverdieping woonde een 
coiffeur. Iu allerijl werden planken gelegd om hem 
bet verhuizen mogelijk te maken, Arbeiden stopten 
spiedig de gasbuizen met prop|»'ti klei. Een nacht* 
dieii-t weid ingesteld, terwijl twee en twintig man
nen i l - wacht hielden om de circulatie te beletten. 
Iu het huis no. 81 wa» de verdieping hoven den 
keld»v op verschillende pl-iat-eii ver/aki . en de meu
bels waren door le schudding van den vl.nu- omver
geworpen. 

M.-u beeft de oorzaak van dit onheil toegeschre
ven aau ib- . 'iii-rai..lub. id. dal de bui/ p den bou
levard Saint Michel op .Ie catacomben gel.uiwd zijn, 
liet dient echter vermeld te worden, dat sedert 

eeuige dagen tegenover de huizen nummers K l en 
S3 heistellingen wenlen uitgevoerd iu de 11..I.11, ••„ 
dat gedutende dezen arbeid eenige scheuren waren 
waargenomen uan den voet dier huizen. Door den 
hevigen regen wenl het metselwerk der fundamen
ten van het riool beschadigd en het water, dal in 
den grond drong, veroorzaakte in weinig oogenblik-
ken de verzakking van hel trottoir. 

De instorting van deze huizen veroorzaakte eeue 
groote ongerustheid, die echter spoedig tot bedaren 
werd gebracht d.mr de rapporten, welke de inge
nieurs aanlxnlen, alsook door de herstellingswerken, 
die ondernomen werden. 

Ofschoon de catacomlmu slechts weinig of geen 
aandeel gehad hebben in de gebeurtenis op den bou
levard Saint-Michel, werd (och de opeubare aandacht 
gevestigd op de uitgestrekte onderaard se) ie gangen 
vau Parijs. 

Dit sjHiorde de administratie aau om in de maand 
Augustus INNO inlicht ingen publiek le maken, be
treffende deu t eg-en woord ige 11 tin-stand der catacom
ben, die niets anders zijn dan de oude steengroeven, 
waaruit Parijs voor een groot deel is opgebouwd. 

Gedurende verscheidene eeu-«eii werd de steen, 
waarmede veel huizen en paleizen van Parijs opge
trokken werden, gehaald uit de talrijke groeven, die 
men van Chalillon tot aau de Seine vindt. Het 
uitbreken van de sleen geschiedde zonder vast stelsel 
en zelfs zonder eerbiediging van den eigendom; dit 
sleepte groote ongelukken 11a zich eu schaadde zeer 
de publieke veiligheid. 

Op dezen toestand werd de aandacht gevestigd , 
toen in 177(1 tengevolge van mie verordening , eene 
algeineene ins|ieelie eu hel maken van plans van het 
onderaard sch Parijs werden voorgeschreven. 

Een jaar tater werd een afzonderlijke dienst van 
ingenieurs ingesteld, cn sedert dat jaar wenlen de 
werkeu lol verdediging en versterking der groeven 
en catacomben geen oogenblik gestaakt. 

Aan het hoofd van dezen tak van dienst, die door 
do prefectuur van de Seine beheerd wordt, slaat een 
hoofdingenieur van de mijnen, een gewoon ingenieur 
en negen mij 11 opzieners. Elk jaar opent de gemeen
teraad een krediet voor deu voortgang der vers ter-
kings uiii hielen. 

Het toezicht en de nieuwe werkeu ziju hei bs-
lungrijkst aan deu linkeroever Een groot aantal 

van de wijken aan dezen oever zijn werkelijk ge
bouwd boven o|n*n gangen, ter gemiddelde diepte van 
15 a 20 M. De groeven van den linkeroever, waar
op het vijfde, zesde, dertiende en veertiende arron
dissement gebouwd zijn, hebben eene uitgestrekt
heid van nagenoeg 200,000 meier. 

Het terrein van den rechteroever omvat eene groep 
van onderaan M i e gangen, die gezamenlijk 122,000 M -
bedragen. De ruimte die zij beslaan is begrensd dooi
de oude barrière Suintc-Muric, het Tromden», al
waar werken gemaakt werden tijdens den houw van 
hel lentoonstellingspaleis, de Rue'des Bataillesen het 
kwartier de Chuill.it. 

De iwee groepen van oiideiaanl-che gingen van 
den techier- 1*11 den linkeroever zijn verschillend. 

De onderaardarhe gangen, gevormd door de oude 
groeven van Parijs, hcblnui eene gezamenlijke opper
vlakte van 3,407,000 vierkante meter, vormende 
het tiende gedeelte van de oppervlskte van bet 
oude Parijs 

Dc vermaarde catacomben. die met beenderen en 
doodshoofden gevuld zijn, bevinden zich onder het 
park Morrtsouris; den hebben eene oppervlakte van 
11,000 vierkante meter. 

Indien men in de Rue Bonaparte met een trap 
in de catacomben daalt, kan men onder den grond 
een afstand utleggen vau 7'/j kilometer, dat is tot 
Bagneux. 

In hel jaar 1871 zijn de teekeningen van het 
onderaard sch Parijs vei brand. Dit groot verlies is, 
dunk zij den ijver, dc werkzaamheid en den moed 
van tie directie der groeven, door de vervaardiging 
van nieuwe teekeningen, geheel hersteld. 

De ingenieur kent eiken strekkenden meier van 
ilezc gumt ideraardsche stad, en geer. gevaar is te 
duchten voor de gebouwen, die boven deze ganger: 
gebouwd zijn. 

Afmetingen van baksteenen in Zweden. 
Tot beden waren de afmetingen der baksteenen in 
Zweden 29.69, 11.845 eu 7.422 c M . , waarin men 
door de invoering van hel metrieke stelsel eene 
verandering wenschte te brengen. De Technologische 
Vereeniging en de Vereeniging van Architecten te 
Slokholm hehbeu eene ('oinmi-.-ie benoemd, met het. 
doel om te beslissen, welke ufiueiingen in 1,111de getal
len voor de baksteenen moesten worden vastgesteld. 

Hel Comité heeft gemeend de oplos-iug, die voor-
dehand lag , uiet le mogen aanbevelen en het for
maat van 30 X 15 X 7.5 c . M . , dat met het be
staande nagenoeg overeenkomt, ontraden. Evenmin 
vond het aanleiding om de afmetingen van 22 < 
11 X 5.5 c . M . , die in h.-t zuidelijk deel vau Zweden , 
Denemarken en Hamburg in zwang zijn, vast te 
stellen, maar lu-efi zich aangesloten aan de normaal-
afmetingen , die dom-de Duitsche Arehitecteii-vereeni-
gingen gekozen zijn. omreden naar zijn inzien dit 
formaat niet alleen in het Duitsche Rijk, maar ook 
in ne naburige lauden, meer en meer in zwang zal 
komen. Naar aanleiding van . l i ' voorstel is het 
normaal-formaat der baksteenen op 25 X 12 X 6.5 
c.M. vastgesteld. 

De overeenstemming van afmetingen tusschen 
Duilschland en Zweden is inzooverre praclisch . 
dal de uil voer van metselsteen daardoor bevorderd 
vv.udi; voor her-stellingen aan bestaande metselwerken 
geeft hel echter bezwaar. Daarbij komt. dal betook 
weinig ter zake doel of de afmetingen door ronde 
getallen bepaald worden en dat de gel le verande
ring weinig reilen van bestaan heelt. 

Het observatorium op de Etna. De houw 
van het observatorium op de Etna werd in 1878 
aangevangen en kwam iu de maand februari van 
hel vorig jaar gereed Op dat lijdslip ontbrak nog 
slechts tie beweegbare ijzeren koepel en tie tele
scoop. Het gebouw is rechthoekig en I ft eene 
oppervlakte van 132 M * . Het bevat twee verdie
pingen, die ten liaaslebij it meter hoogte hebheu. 
Op elke verdieping is een groote ronde zaal, waar
omheen kleinere vertrekken gebouwd zijn. 

In het midden van de groote zuil der eerste 
verdieping is breede pijler ge |s dd , bcsleini] 
om bet toestel van den telescoop te dragen. Deki j 
ker wordt in de bovenste verdieping geplaatst. Naast 
dit gelmuw w.udl een ander opgetrokken, dat lot ver
blijfplaats zal dienen v.mr .Ie reizigers. Hel zal met 
gemak eeu twintigtal personen kunnen huisvesten. 

Hel observatorium van de Kina is 30 (1 nieter 
boven de oppervlakte der zee geplaatst Om zich 
een juist denkbeeld te vormen van deze l igging, 
dient meu te weten, dal dc berg op nag g 3 0 0 0 
meter hoogte eene groote vlakke uitgestrektheid heeft 
van 12 K M . omtrek, waarop zich een kegel ver
hel i , die eene hoogte heeft van 3"i0 meter. Iu 
liezen kegel bevindt zicht de middelste krater. 

Hel observatorium is zoodanig aan de zuidzijde 
van den voet van dezen kegel geplaatst, dat het 
een cirkelvormig plein aan de voorrijde beeft, en men 
het met muilezels kan bereiken. Beneden het ob
servatorium ziet men eene vlakte, waarop zich tal 
van kegels verhellen , die voorheen evenveel kraters 
vormden cn het uitgangspunt zijn van verschillen
de oude lavastrootnou, waarvan de loop zich tot op 
verren afstand toekent tusschen hel bleekgroen der 
vijgehoomeii. Verder ontrolt zich aan hel OOg hel 
beroemde Hos ti Catania , een zeer schilderachtig 
land, dal bezaaid is mei vele dorpen en In-dekl 
met een weel.lerig.-n plantengroei, wnartusschet ne 
lange witte streep slingert om de Monti Rossi heen. 

Dit is de lava van 1663 , die bij de kust ver
dwijnt onder het heerlijke groen van de oranje- en 
ritroeubosseheit , temidden waarvan de steden Ca 
tune, A c l , Qiarre, Riposti en Manali, op kleine af-
slnudeii v; Ikuiider, zich beurtelings .un het oog 
voiudoen. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

XI o d actio 
van genoemd Weekblad. 

l o t V t - i j « t i i j f - n v o i i < l t jaesxem i i i -<»u 
wonlen adver ten t i ën voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen, 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 22 October 1881. 

Advertentie!!. 
INGENIEUR. 

Het B E S T U U R der S T I E L T J E S - K A NA A L M A A T -
S C H A P P I J vraagt voor de uitvoering barer werken, 
bestaande in hot graven van een Kanaal van Coe-
vorden naar Nieiiw-Arnstenhim mot twee sluizen en 
de noodige bruggen, m i INGENIEUR, op nader 
overeen te komen voorwaarden. 

In-dienst-t reding zoo spoedig mogelijk. 
Huur van het werk omstreeks drie jaren. 
Brieven fr- meo, onder vermelding van jM'rsoneu luj 

tlie inlichtingen kunnen verkregen worden , aan 
L. B. J . D O M M E R S , 

Nieuw-A nut er dam, 
S*-«-i-t.ni- der lniverigenoemde Maatschappij. 

Maatschappij tot exploitatie vun 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor rekening vnn den rSteuvt) 

Op Vrijdag den 28"-" October 1881 dea namid
dags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der Maat
schappij tut Kxgiluitatiu van Slant.ss|uurwe^en hij ,1e 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

llestek n". 300. 
Het inrichten tot pakhuizen van vijf 

doorgangen in den Spoorwegviaduct 
te Rotterdam tusschen de Oostschie-
kade en het Hofplein. 

De besteding n-esehiedt hij enkele inschrijving, vul-
((Cns § 38 van het llestek. 

Het Hestek ligt van den 14' 1 '" October 1881 ter 
leaing aaa liet l'enlruulliureuii bij de Mureelse I.uan 
en aan het bureau van den Meer Sectie-Ingenieur 
Jhr. W . I I O K I F K T te Itattcrilam en is op franco 
aan .raag aau genoemd Centraalbureau (afd., Wegen 
Werken) te betomen tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven ann het Centraalbu
reau (afd. Weg cn Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Utrecht, den 12 a ' " October 1881. 

Maatschappij tot Exploitatie vin» 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
V E R N I E U W I N G S F O N D S . 

Op Vrijdag den 2 8 " - October 1881 des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Kxploitatie van Staatss|iooi\vegeii 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 54. 
Het leveren en inkepen van Eikenhou-

houten Dwarsliggers, 
dn zeven perceelen.) 

De besteding geschiedt by enkele inschrijving, 
volgens art. 13 van hel Hestek. 

Het Hestek ligt van den 14 J ' D October 1881 ter 
lezing aan het Centraalbureau (aid. W V f en Werken) 
bij de Moreelse I.auu en is op franco aanvraag nldaar 
te beltonen tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalhn-
reau (afdeeling Weg en Werken). 

Utrecht, den 12"» October 1881. 

Den 21 November 1881 zal de IIIJKSTOKI. V A N 
H E T P O L D E R D I S T R I C T . l l f . ' ARKEMHEEt,", 
ïe Sijkerk, aanbesteden : 

Het stellen en leveren van een Stoom
machine met twee ketels en twee 
schepraderen, ten behoeve van de 
bemaling van den polder. 

De voorwaarden en teek an ing van de algemeene 
inrichting l i jn op aanvrage, tegen betaling Tan/* 1,00, 
te verkrijgen aan liet bureau van de Ingenieurs J . 
V A N H A S S E L T eu D E K O N I N U te Nijmegen, bij 
wie alle verdere inlichtingen zijn le bekomen. 

F . ](••. V A N A Y I . V A V A N P A L L A N D T , 
Dijkgraaf. 

S. J . S M I T S , 
Secretaris 

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 HELDER zullen, op Vrijdag den 23 De
cemlier 1881 , des namiddags ten ticee ure, aan 
het Raadhuis dier gemeente, iu het ojienbaar aan
besteden : 

De STRAATVERLICHTING aldaar, 
door middel van Steenkolengas. 

De voorwaarden der aan bestelling liggen van he
den at' ter lezing aan de Secretarie der gemeente 
en zijn aldaar tegen betaling van ecu gulden te be
komen. 

Helder, 12 October 1881. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
STA K.MAN B O S S E , Burgemeester. 
C. B O O N , Secretaris. 

I P A R K E T V L O E R E N , i 
3 V I L L E R 0 Y t. B O C H . M E T T L A C H S 
=7 BOCH F r è r e s . M A U B E U G E -
S M I N T 0 N , H 0 L L I N S * C". . S T O K E 5 

m 1>Ü Vrrti.Siu«o„Hli t.,.r. cn Ucpötliouder,: se 
V DE L I N T * O"., Iloslwilijk llottenlamS 

I . te A r n h e m . 
i M i s . Z i l v e r e n H e d n l l l e v o o r W a t e r -

| H i * < - l i i M t r M i i i 4 - i i t r i i . 
1 * 7 9 . H o o K - t r o n d e r s c h e i d i n g - v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k n i e e t - I n H t n u n e n t e n . 
Voorts; U A R O - en THERMOMETERS, alle norten 

van K I J K E R S , BRIEFBALANSEN. enz. enz. 

Te Huur of te Koop. 
Stoomhei-Machines voor Hollandsche sieliing. 

Stoomhei-Machines Bvtteem Morissou op schip. 
Een drijvend Stoomgemaal gevende SS M» 

water per minuut, 3 ü 4 Meter opvoerende, Loco
mobiles, Centrifugaalpompen, Mortelmo-
lens. Kelderwinden, Lieren. Kettingen. An
kers. Muiderbakken. Betonkokers, Spoor
wagens euz. Te bevragen bij L . J . V A N - D B N 
STEENHOVEN & Co. la Dordrecht. 

KL00S & VAN LIMBURGH. 
Kigraaars van Zuilen- en T a l r l t a l t - i j n i e v e n 

iu R I JNI 'KUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
KALK, KKUlXSTrXV, VDDKVASTE STEENES, ENZ-

Nieuwehaven N.tijde 55, H o t t r r d a i n . 

^CHOOLBANKÊNT 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l l e n vuorhanden, prijsopgaven en 

schetsteekeningen «orden op aanvrage d i m t 
toegezonden. II t 1 -» 

1 T & T S U Y V E R 7 
1'AIIIIIKANTEN V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsclie Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
_ A M S T E R D A M . 

l 1 ! IIPhT'0 l l I PI HUP 
LulUhLI/un i i i . n 111 i i , i i t , i n . 

Openbare Aanbesteding, j Maatschappij lo l Exploitatie van Staatsspoorwegen 
l u l l , : I . M I . I . . ^ | . | . I I .... t . - L - . i , , , , , \ i i . I, . t i i :, ... c . . n . B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der 

meents AMSTERDAM zullen op Maandag den 
31 October 1881, le 12 uren des middags, op 
het [landhuis, in het <)|>eiili;uir en hij enkele inschrij
ving doeu aanbesteden: 

Het maken en stellen van den Metalen 
Bovenbouw van eene dubbele Bas-
culebrug over de Lemairegracht en 
van eene Draaibrug over de Heeren
gracht bij den Hortus Botanicus 

De voorwaarden dezer Aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der t ieuieenle. tegen lie-
taling vuu fï (met 3 teekeningen). 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Directeur der Publieke Werken, 
op hel Raadhuis, tunsehen I I en 19 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

1'2 Octolior 1881. De Secretaris, 
DE N E U F V I L L E 

V E R K O O P vun gebruikte Spoorstaven, Punt-
atukken. Tongbewegingen, Lasch-en Eind-
platen, Schroef, en Haakbouten, afkomstig 
vnn ile lijnen der Stuatss|Kjorvvegen en liggende op 
het sintion ZWOLLE. 

De voorwaarden van verkoop liggen vau al den 
lti'"< October 1881 Ier lezing op het Centraalbu
reau der Maatschappij tot Kxploitatie van Staats
spoorwegen bij de Moreel»! Laan te Utrecht, op het 
bureau vnn den Sectie-Ingenieur te Meppel en vnn 
den Magazijnmeester te Zwolle cn zijn aldaar op 
franco aanvrage ie bekomen, 

Inlichtingen zijn op bovengemelde plaatsen te ver-
krijgen, 

Inschrijvingsbilletten volgens het hij de voorwaar
den van verkoop vastgesteld l e l , worden inge-

; wacht uiterlijk den i«'« November 1881 des na
middags ten '2 ure aan genoemd Cenlraulbui-cau te 
Utrecht. 

Utrecht, 14 October 1881. 

l l l r i 
iimul 

voor licht en zwaar loopend werk , alsook voor het 
smeeren van stooincvlindors bijzonder aan te he
velen. — In vaten van verschillende grootte 
ol iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam 

IK IIIUIU/,I:U!JIH 
G. J. THIEME, te Arnhem. 

_ Do ondergetekende heeft dc eer zijne l ' h o t o -
l i t h o - e n Z i i i r t > s T n | i h i « r h r I n r i c h t i n g 
bin zeerste aun le bevelen, in het bijz Ier aau 
HH. Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen voor de reproductie vnn I ' l a n » . T w k f n i u -
Iteil en luidere A f beeld i M » r n . 

Prospectussen worden op franco aanvrage itruti-
door het geheele land gezonden. 

ft .1, T H IK Jl K. 

G E N T (België). 
Eenige Fabriek van het Vasteland, wam alle soor
ten C E M E N T T E Q E L S vervuardi.nl worden 

MONSTERS en MOXSTKRKAARTEN zijn op 
francu aanvrage te bekomen. 

6IPS en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen u-orden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht I , R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E ROGIER 28. 

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

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

H M 1 I I I , - I I 
Specialiteit 

V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geé'mailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
RAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

A s S r e m e e i i Depot 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SI\IIAI!IE,, IE \i\h\B. FK-\\kKIJk. 
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. 
reekemngen en Prijscourant zijn te bevragen bij 

1. 1. S A N D , Wijnhaven 78Rotterdam, alwaerook 
verkrijglinar: Versi-hilleiiile soorten van snedkoope 
T E Q E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Surregueinines). 

STOOMMACHINES. 
B O E K E & HUIDEKOPER, te Groningen, 
leveren sedert eenigen tijd met liet meeste succes 

Geoctroijeerd middel tegen Ketelsteen. 
Op franco aanvrage worden prijsopgaaf, gebruiks

aanwijzing en attesten van gebruikers f r a n c o toe
gezonden. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- cn Zinkwerken, Rotter

d a m , Ooudschc Singel 98. Oeneraal-Agent voor 
Nederland en Indie van dc zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit ile fabriek vnn de Hoeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten vun den Uitslag der Reproevingen, genomen 
dom- de MuulsL-happij van Houwkunst te llolterihun, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

Neuchatel Asphalte Company Lw. London. 

P B O T B l T H O G M A P H T i T 
PROCÉDÉ GEBRS KEIMERJJGER. ,,„.'"';,, ' " r ' v T ' l A , C ' ' | U m v k " " ' l i - " n

| «» , w l » r e '«•langhebbenilen worden attent gemankt , da, 
t « « 1 . L l « « . b„ve,,ee,„«. lirma de schoonste gelegenheid aanbiedt, in weinige d a g » een aantal 
teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de ,, * « juistheid aa nrigi„„ I k 

Inlichtingen wonlen op franco aanvrage nagezonden door 

G B B B " , R E 1 M E R I N O K R , 
0 Z. Voorburgwal 19, 

A M S T E R D A M . 

A M S T E R D A M 
Htltiitij ]%\ 3. 

IJ IIL 
Viiiniirl . Asphalt t u i 

V A L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

tiYroiiinriinmile Asphaltwegen en .lito Ilorschvloereii. 
Werken in Aspliall-Masliek voor Trolloirs, Skalins-Kinks, Mout vloeren, Kelders. 
Kolf- en Kegelballen, Winkel- en Maaazijiivlocrcn, Gangen, Verandas, Brug- en 

Dakbedekkingen, llelon-Fiindeeringen, stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk, \oclilwerentl, (Indoordrinsbaar, fieraaswwml. 
Asphalt speciaal tot wering van, vochtige muren. 

Voor itilirhiingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve — --rTiti isdin 
aan e. kantoor der h.briek, IWItvvcg 3 , Amsterdam, „f bij den Heer l l f o . KNntï l^S , ' o z t 

" 1 l t € Directeur, W. PATON WALSH. 
straat F . 0 2 , te .1,7,; . , , , , . 

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., nlsmeile 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 . O E M H A K K E N en 
P A N E E L W E R K em. 

l'itsluitcnd Agentschap viinMaw & C'. 
voor Nederland cu deszelfs k'oloiiiën 

Gr. sT. O O R , 
F irma A N T . D E W I L D , 

Schecptiiakvrshacen N'. 0'J en Ju/ferstraat ,V". 56, 

ROTTERDAM. 

Voor H l Ingenieurs, Architecten, Bouwkundigen. 
Men teekent in bij iederen linekliandelnar. 

Verschenen: 

DE GRAFISCHE METHODE 
huur aanwending in dc Statistiek cn Staathuis

houdkunde op Industrieel, Handels en N'atuur-
weloiischnpiiehjk gebied en in 't bizoiider 

IN DE 

G e n e e s k u n d e en P h y s i o l o g i e , 
naar het Fransch 

V A N 

E . J . > l A I t K Y . 

Buwurkt cn vennciTilenl inut IHJII uantul voor-
bealden EMtreOHide dc 

Grafische Statistiek van Nederland 
D O O R 

F 1 . M . J A E O Ë R , 
leMSaH a;m het Gviniia.iiiti, vaa ' l (iruvculiagc. 

Compleet in pl. m. l i Afleveringen afO.no. 
Uitgave van H E N R I J . STE.MIIERG le 's Hage. 

Rij J . V A N IIOEKIIOVEN le Utrecht is verschenen: 

Terslag van de proeven gehouden met 
f R A M W E f i - Ï * 0 C O M O T Ï E ¥ E » 

op de Ceintuurbaan te A.rnhem 
ln de maanden April en uviei 1881 

(met 31 Bijlagenj 9 vel folio schrijf en 18 Teekeningen. 
Prija fVfo. 

Elke aanvraag;moet vergezeld gaan van Postwisael. 
Gedrukt hjj O. W . van der Wiel & t>. te Aruheu! ' 

Zestiende Jaargang. N°. 44. Zaterdag 29 October 1881. 

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 aluin urine ut bednuurt voor het biinicnlatul ƒ1.66 per 8 maanden of 
wel bij voornitbctaluuf an gulden per jnar. Af/onderlgkc niuiimcrei bij voor-
uitbcstelliug 15 ceut. 

Alle stukken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiéu van 1—5 regels ƒ 1.—, daarboven 20 cent voor eiken regel 

plaatsruimte cn 10 cent voor een bewijinommcr. Advertcutieu voor bet bui-
teulaml 25 cent per regel. 

Bij deze Courant worden drie platen verzonden. 

DE SCHOUWBURG TE i i R O N I N U K N . 

(Met drte platen.) 
Vóór w i l [war juren werd te Groningen de ver-

eeuigiug >>Tooneelgeuouw" opgericht, mot hel doel 

om ter bevordering van beschaving en kunst een 
Ixihoorlijki'n schouwburg te bouwen en diuirin gejiiiste 
voorstellingen te doen geven. Zij heeft een kapitaal 
van ƒ 11,0,0011 bijeengebirtelit. liesluuiidi- uit 040 
aandeelen van / '2.*»0, die volgens een duor den Ge
meenteraad vastgesteld plan /uilen worden uitgeloot 
en waarbij deu aandi-ellHiuders eene rente van twee 
procent dour de gemeente is gewaarborgd. De ge
meente heeft bovendien een bouwterrein kustehms 
algestaan, eu de langdurige onderhandelingen over 
tien aankoop daarvan /ijn oorzaak, dat eerst in de 
voorgaande maand de uitbesteding van den opbouw 
kon geschillen. 

Het zal wel geen nader lietoog behoeven, dat de 
som van ƒ 100,000 niet toereikende is om een 
sehuuwburg naar de eischen van den tijd in te rich
ten, vooral als uit genoemde som ook de kosten 
van ameublement, decoratief en dergLdijken moeten 
gevonden worden. Daar vergrooting van het kapi
taal onoverkomelijke bezwaren luid, moest er naar 
getracht worden het ontwerp zoodanig te maken, 
dat uit de som van ƒ l t iO.000 alle kosten van op
bouw eu ini ' i ihti i ig , l ook genaamd, konden ba-
itraden worden, en op deze omstandigheid dient bij 
de beoordeeling van bet plaii gelet te wonlen. 

De schouwburg, door de architecten II. P. Vogel 
le 's-G raven hage en F. W . van Gendt JGz. te A r n 
hem ontworpen, weid den *2U September 1.1. in 
het openbaar nau besleed eu aangenomen voor de 
som van ƒ104380. Het [dan wordt door de drie 
teekeningen, die als bijlagen van de/e courant ver
zonden worden, verduidelijkt, en hoewel ééne en
kele ptattegmnd teeken ing onvoldoende is om de zaak 
volledig toe te lichten, vertiouwen wij, dat de ver
gelijking met de lungsdoorsnede en hel lezen der 
onderstaande toelichting ertoe zullen leiden, om zich 
de hoofdg«*lachte van het ontwerp voor den geest 
te stellen. 

De hoofdingang van het gebouw is aan den voor
gevel gelegm en alle voetgangers treden het gebouw 
door de vestibule binnen; penonan, die met rating 
gebracht worden, vinden in den rechter zijgevel een 
afzonderlijken toegang. Rechts van tie groote vesti
bule ligt bet bureau voor dc afgifte van plaatskaar
tje! , dat behoorlijk verlicht is en voldoende ruimte 
aanbiedt urn ook des daags voor hel bespreken van 
plaatsen gebruikt te worden j dit bureau staat ook 
ten dienste der bezoekers, die met rijtuig komen, 
wijl bet onmiddellijk aau de kleine vestibule grenst. 

Terwijl de voetgangers voor alle rangen door de 
vestibule de controle naderen, nemen de personen, 
die per rijtuig aankomen , den weg door de kleine 
vestibule en de wachtkamer. Op dit punt wordt 
het publiek gescheiden, want de toegang tot het 
parket, de stalles, de baignoires, het balcon eu de 
loges van den eersten rang ligt ter rechter- en die 
tot de tweede en derde rangen ter linkerzijde Links 
van de groote vestibule bevindt zich de rookkamer, 
die zooveel mogelijk van de schouwburgzaal verwij
derd is, om deu last van het doordringen van tuok 
te voorkomen. 

De zaal teil !)H"2 zitplaatsen en op alle rangen 
zijn schoorsteenen, kleetlkamers en privaten aange
bracht, terwijl gelijkvloers met den eei-sien rang , over 
de volle breedte van het gebouw , een foyer gevonden 
wordt. Aan eene snelle ontruiming van het gebouw-
is gedacht; behalve de twee trappen, die toegang 
tot de verschillende rangen neven en natuurlijker
wijze ook voor ontruiming der zaal kunnen die
nen, vindt uien ter vvederszijden van de zaal door
gaande bordestrappen, die met alle rangen in ver
binding staan. 

Voor de geleidelijke ontruiming der zaal is er nog 
aan gedacht, ter linkerzijde en in verband met het 
.•rapportaal naar dan 2en en San rang een buitendeur 
le maken, waardoor de bezoekers het geliouw kun
nen verlutcn; de toegang van dit trapjiortiial naai
de vestibule wordt bij het eindigen der voorstelling 
gesloten, om het publiek zooveel mogelijk te verdee-
len en gedrang te voorkomen. De indeeling der zaal 
wordt door de doorsnede verklaard, en het toonecl 
heeft de breedte vun 15.3 M . bij eene diepte van 
11 M . , terwijl de ruimte onder den vloer eu de hoogte-
afmetingen van het tooneel voldoende zijn om eene 
goede inrichting te maken, die voomlsnog niet is 
aanbesteed. 

Ter weerszijden van het tooneel vindt men ver
schillende lokaliteiten, eu wel op den beganen grond 
ter rechterzijde den ingang voor de artisten met de 
stemkamer, en ter andere zijde de woning van den 
concierge. Daarboven liggen dc kleetlkamers, rechts 
voor de mannen, links voor de vrouwen , en enkele 
vertrekken voor rwjuisietcn, kostumes enz. Het ligt 
iu de bedoeling, achter bet tooneel eene bergpluuLs 
voor decoratief te maken cn deze door een gang met 
het tooneel te verbinden, zoodra dc geldmiddelen 

het doen de/er uitgave toelaten : bet plan is dan ook 
met bet oog op deze uitbreiding vastgesteld. 

De gevels worden in baksteen opgetrokken cn ge
voegd, terwijl voor enkele deelen het gebruik van 
portland -cement is voorgeschreven. De kleine be
schikbare bouwsom is oorzaak, dat de gevels een
voudig tuehandeld en de afmetingen der verschillende 
lokalen zoo klein mogelijk genomen zijn. 

Nu de opbouw voor ruim 104 mille is aangenomen 
bestaat er zekerheid, dat hel vraagstuk wordt oppelust 
om voor ƒ 100,000 een schouwburg met aanhooren 
te boawen j waarbij ochterniet vergeten mag worden, 
dat de aaniiemitigssoin zeer laag en aanzienlijk minder 
is dan de begrooting , door de architecten opgemaakt. 

M A A T S C H A P P I J TOT I1KVORDKRING DKU 
H O U W K U N S T . 

A F I I E E I . I N T . ( { O T T E R D A M . 
Vergadering van 21 Octolter 1881. 

De Vergadering verkiest den heer II. l'ramer tot 
Voorzitter der Afdeeling. 

De Voorzitter deelt mede, dat de heer VV. C. van 
Goor van den Secretaris heeft overgenomen de werk-
zuainheden, verbonden aan het corrcsjiondcntschap 
der Maatschappij. 

De volgende vraag wonlt in de vrugenbtis gevonden: 
"Zou de Afdeeling Rottenlam het niet wenschelijk 

achten dal de bepaling, voorkomende in de Rotter-
damsehe bouwverordening, vvclke het uitbouwen vun 
balkons of erkers verbiedt, daaruit wonlt verwijden) 
ol eenigszins gewijzigd eu daartoe pogingen aan te 
wenden?" 

Na eenige voorloopige bespreking wordt besloten , 
deze vraag ter beantwoording in handen eener com
missie van drie laden te stellen. 

Vanwege de Vieille Montague te Luik zijn een 
tweetal sch ion bewerkte modellen van zinken dak-
bedekking ingekomen, doch wegens gemis aan daarbij 
toegezegde bescheiden, wordt besloten hierop in de 
volgende vergadering terug te komen. 

De beer D. de Vries bespreekt het onderwerp 
• otficieele bouwkunst.'1 Vooraf deelt spreker mede, 
wat hij onder officiële kunst verstaat; dit namelijk , 
dat dc Staat iu de kunst een Iwpaalde richting ver
bindend stelt, gepaaid niet het vasthouden uun tra
ditie up kunstgebied. 

Dit kan niet de goede weg zijn om de kunst 
waarlijk te verheffen e n vooruit te brengen. Tot 
staving hiervan beroept spreker zich op de geschie
denis, welke vele bewijzen oplevert, dat bet Ingrij
pen van regeeringen of andere machten in de rich
ting der kunst van eenig volk. steeds tot verval der 
kunst bij dat volk heeft geleid. Aanvankelijk moge 
deze handelwijze goede vruchten schijnen voort le 
brengen, het blijkt weldra, dal het niets meer dan 
schijn is; ua korter of langer tijd treedt etui zekere 
malaise op den voorgrond, en dit kan niet anders, 
omdat de ware inspiratie bij den kunst beoefenaar 
wordt onderdrukt, zonder welke toch geen levende, 
bloeiende kunst denkbaar is. 

Door dit ingrijpen der Regeering in een bepaalde 
richting en bet vasthouden aan typen uit vroegere 
dagen , wordt ook een conflict geboren met den thans 
lieerscbendeu tijdgeest en de daaruit voortvloeiende 
nieuwe beboetten. Door dit vasthouden aan de 
uitingen der geestesrichting uit vroegere dagen, 
wordt de kunst binnen enge grenzen opgesloten en 
is er geen plaats meer voor de individueele opvatting 
van den kunstenaar, die zich teu doel stelde, aan 
dien veranderden geest voedsel te ontleenen en daar
door aan de gewijzigde behoeften te voldoen. Elke 
individualiteit is dan ten doode gedoemd. De ge
schiedenis leert het ook niet minder duidelijk, dat 
de kunst alleen dat: in waarheid kan bloeien, als 
zij zich geheel vrij — dus ontdaan van eiken het
zij rechtstreekschen, hetzij zijdelingschen dwang — 
kan bewegen. Geniet zij die vrijheid, dan gaat zij 
voort zich te ontwikkelen en te volmaken, door in 
harmonie te blijven met den steeds vooruitstrevenden 
menschelijken geest en diens zich steeds uitbreidende 
behoeften. 

Daar de kunst een machtige factor is voor de 
verheffing en de veredeling van het volk, blijft het 
altijd een zeer verblijdend verschijnsel, wanneer de kunst 
de bescherming van de Regeering geniet; maar die 
uitkomst kan alleen dan verkregen worden als die 
bescherming niets anders bedoelt dan een vrijzinnige 
bevordering. Gaan daarmede echter pogingen gepaard 
om den kunst een weg voor te schrijven dien zij 
te volgen heeft, dan wnnlen door dit verkeerde 
middel tot zelfs dc beste bedoelingen verijdeld, en 
geeft zulk een Regeering blijken, de waarachtige 
belangen van het volk, met betrekking tot de kunst, 
niet te begrij|»en. 

Het kan niel genoeg herhaald wonlen, dat kunst
vormen , /uilen zij gevoeld en begreiieti worden, de 
uitvloeiselen moeten zijn van den geest des tijds, in 
welken zij wonlen voortgebracht. Daar nu de mant-
schap|»elijke toestanden onmogelijk tot stilstaan zijn 
te dwingen , is het evenmin aan deu geest des tijd-
mogelijk, zich in een arhterwaurtsclie richting te be
wegen. Ook op het gobietl der kunst ontwikkelt 

zich het heden uit- en door het verleden; ook daarop 
wordt gewijzigd of verworpen, wat niet meer met de 
eischen van het tegenwoordige in overeenstemming 
is. Alleen door met den geest des tijds mede te 
«" in , tracht de ktinM, turn nieuwe gezichtspunten te 
voldoen en tot volmaking te komen ('). 

Hiermede verlaat spreker het algemeen kunstgebied 
en gaat hij tot dat der bouwkunst over. 

i Het abstract volgen van dc bouwkunst onzer voor
vaderen past evenmin in de lijst van ons heden als 
hunne m,iatschap|H-lijko toestanden , waarvan die kunst 
een uitvloeisel was; en toch zien wij , dat alle pogin
gen on-er Regeering daarheen gericht zijn, om die 
kunst vveder in te voeren. Spreker wil thans niet 
wijzen 0'. het groote verschil, dat tusschen de mid-
deleeuwsche bouwvormen en die der 17de eeuw be
slaat, omdat hij dit voor zijn doel niet tioodig acht. 
Wel wij.t hij erop, dat de vasthoudendheid der Re
geering iian het verledene haar den blik zoover achter
uit doet slaan, dat die over het schoone tijdvak 
onzer IbUandsehe kunst heenspringt, OU eerst op 
de middeleeu wsche vormen te blijven rusten, dus op 
vormen, die waarlijk niet tot anze kunst behooren , 
maar slechts het aanvangspunt onzer laters nationale 
bouwkunst zijn. 

Als raoent bewijl voor de door spreker gestipu
leerde ngeeriiigsriehting, gelooft bij voor Rotterdam-
sche harders te kunnen voletsen niet hen le wijzen 
op de alhier in aanbouw zijnde Rijkskweekschool 
voor vroedvrouwen. 

Hierna volgt eone discussie tusschen den spreker 
en esJbslo leden over het volgen van de Hollandsche 
renaissaice bij moderne bouwwerken. Als slotsom 
hiervan geeft spreker als zijn gevoelen te kennen, 
dat volgens zijn oordeel onze bouwkunst alleen kan 
gebaat wonlen door een grondige studie van de 
oud-Hollandsche kunst, waardoor de erin opgestoten 
geest is te ontdekken en het bloot navolgen van 
oude vormen zal worden voorkomen. Hij wenscht 
dat jonge kunstenaars zich niet zullen laten niede-
sleepen door dc gewraakte richting, maar dat z i j , 
door degelijke studie daartoe instaatgesteld, een
maal het liewijs mogen leveren, dat ann de eischen 
van onzen tijd kan wonlen voldaan, zonder zich aan 
dc overleveringen uit den tijd onzer vaderen kramp
achtig vast te klemmen. 

A K D E E I - I S O ' 3 - G R \ V F , S I I A < . E . 

Vergadering van Donderdag '27 October. 
Rij afwezigheid vati den Voorzitter, den heer II. P. 

Vogel, neemt de heer .1. van Li th J r . tie leiding 
der vergadering op zich; heet de leden hartelijk 
welkom bij deze eerste samenkomst; spreekt den 
wensch uit, dat dc vergaderingen vruchtbaar mogen 
zijn aan het doel, namelijk de bevordering der 
Bouvvkuiist, en dat dc leden zullen trachten de taak 

van het Bestuur te verlichten; — in éen woord, 
dat niet enkele leden veel, maar vele leden enkel 
werk verrichten mogen, 

Nadat weder een nieuw lid met algemeene stem
men is aangenomen, wonlt door den Secretaris het 
schriftelijk verslag medegedeeld der Algemeene Ver
gaderingen van Mei en September te Amsterdam en 
Arnhem, waarbij de Afdeeling als naar gewoonte 
door twee afgevaardigden was vertegenwoordigd. 

Daarop geeft de Voorzitter het woord aan den 
heer H. L . Boei-sma. Spreker begint met een woord 
van dank aan bet Hestuur, dal hem in de gelegen
heid stelt, in deze eerste vergadering op te treden 
en een onderwerp in te leiden , dat, moge bet schijn
baar minder belangrijk zijn, toch vooral voor hen , 
die zich aan het bouwkundig onderwijs wijden, van 
veel gewicht is. 

De heer Roersinu wenscht namelijk het woord te 
voeren over eenige bouwkundige benamingen , zooals 
die veelal iu de practijk voorkomen. 

Dit onderwerp weid in de Veiveniging tot bevor
dering van het Ambachtsonderwijs reeds dikwijls be
sproken, en leidde tot bet besluit, geregeld eeue 
plaats in de agenda barer vergaderingen ojwn te 
liouden tot het verkrijgen van bijdragen voor een 
woordenlijst en een woordenboek; de eerste ten be-
lioeve der leerlingen, en het tweede voor de onder
wijzers. De benamingen , die in de proctijk voorkomen, 
zijn toch dikwijls geheet verschillend, en zeker zou 
liet wenschelijk zijn , daarin meer eenheid te brengen 
en ook daarbij OOM gelijke spelling te volgen. 

Zoo heeft men: a. Oorspronkelijke woorden, als: 
beer, duivel.jager, psnnderboog, vijfsieek, verstek, 
zwei; 6. basiaanlwoonlen, als: kornis, ojief, cordon-
band, sergeant, siinaas, arkaueel; e. zuiver vreemde 
woorden, als: due d'alf, kyma, tympanon; d. ge
lijkklinkende woorden van verschillende bcteekenis, 

(') Het i* gecu vraag meer, of eene Kegccring het recht 
been den kunst den weg voor te schrijven dien zy beeft te 
volgen. Evenmin als zg dit mag in het voortehryven van 
godsdienstige vormen of gemoedsuitingeu, mag «j het op 
kiitmtgebinl doen, omdat dc kunst een niet minder hooge 
iu heilige uiting des gemoed* in, als elke andere. Doordat 
dringen cn het meer cn meer kiezen van personen, die haar 
up dien weg voorgaau of volgeu, verlaat zij het onzijdig slaud-
imut, waarop zij altijd in deze moet blijvcu staau. kunst U 
uuiacM evenmin eene regecriugszaak als godsdienst} 

(Hooi van den venhtggrvrr.J 

als: kornis, architraaf, messing, galerij en galerie, 
zwalp; (;. verschillende met nagenoeg gelijke bctee
kenis, als: cement en tras, ovaal en elli|is, z u i l , 
kolom cn pilaar, fronton cn frontispies, bouworde 
en h o u w ; f. woorden van gewijzigde beteekenis , 
als: arabesk, gotisch .• g. eindelijk verkeerd toege-
paste woorden, als: venlieping, glazenmaker. 

Taalkundige hulp eu vakkennis zijn noodig om 
tot den ooi-sprong van vele woorden te geraken. 

Spreker baalt voorbeelden aan van germanismen 
i'ti gallicismen, onder de eersten b. v . : blees (baard), 
dakstoel (kapgebiut), korfboog fpaatiderboog), groeti-
•petfa (sapgroen), wagenschot. 

Rij de laatsten vindt men : 
Taflemeiit VOOT entablement (hoofdgestel), galerij 

voor gaanderij, aanraseereu voor enraser, enz. 
H»c wij tuin benamingen komen als: avegaar, 

har , af biljoenen , formeel, fitsen , frijnen , souverein 
(boor), is hem nog niet gelukt le vinden. De oor
sprong van enkelen daarentegen , b. v. kalf, moer
en kinderbalken, sla]>or, dommekracht enz., is uit 
bet gebruik gemakkelijk te verklaren. 

Ofschoon er reeds op dit gebied, ook ten onzent 
werken bestaan, als: Proeve van Terminologie van 
de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, en 
de woordenboeken van Timmermans, Pij tak en Pas
teur, blijft er nog altijd veel te vragen over; en 
ook zelfs de vreemde werken eischen blijkbaar her
ziening en uitbreiding. 

Zoude nu de Maatschappij tot bevordering der 
Houwkunst zich in deze niet kunnen verstaan b. v. 
met erkende taalkundigen, en met de Vereeniging 
van Ambachts-onderwijs, waarbij dan echter ook 
noodig zijn gegevens van verschillende oonlen cn van 
verschil lende zaakkundigen, om tot een geheel te 
geraken. 

De heer Morre (uit Delft) heeft met belangstelling 
de mededeeling van den heer Boersnia gevolgd. Hij 
ondervindt mede dikwijls de besproken moeilijkheden, 
ook al brengt zijne positie hem veel iu aanraking 
met geleerden. sLuten wij het maar bekennen, 
mijnheei-eti," zegt spreker, — »wij weten weinig van 
vreemde talen; — omgekeerd , de vreemden weinig 
van bouwkunde. Wanneer het niet is eene corpo
ratie , die de zaken gestadig met elkander bespreken , 
dan stel ik mij niet voor, dat men tot een gewenscht 
resultaat komt. Zeer vele woorden zijn in onze taal 
beter en juister uitgedrukt dan in vreemde talen." 

I>e heer Muller heeft bij zijn verblijf op Java vele 
Hollandsche kunsttermen hooren gebruiken, waarvan 
de uitgang eenigszins gewijzigd was. 

Nadat nog andere sprekers over dit onderwerp 
van gedachten wisselden, meent de Voorzitter eene 
conclusie te kunnen nemen: namelijk, dat men meer 
eenheid verlangt iu de technische benamingen op 
het gebied der Houwkunst; die te verzamelen in 
een woordenboek, en niet alleen DOUW-, maar ook 
taalkundigen uit te noodigen, hiertoe bijdragen le 
leveren. 

De heer Vnn Malsen vreest voor de vele bemoei
ingen , die een dergelijk werk zullen vorderen en 
vraagt, of het niet beter i s , dat ieder in zijn eigen 
kring tracht tot dit doel mede te werken. 

De Voorzitter meent, dat het eene het andere 
niet behoeft uit te sluiten en de Miuitschappij de 
gevorderde cones'undent ie wel aan den Secretaris 
kan overlaten. 

De heer lloersma deelt wel eenigszins in de be
zwaren, door den heer Van Malsen aangevoerd, 
doch meent, dat de Maatschappij in haar Weekblad 
wel eenige ruimte zal willen openstellen voor derge
lijke bijdragen. 

Ten laatste geelt de waarnemende Voorzitter in 
overweging, de zaak, die hij van te veel belang 
acht , om die zoo aanstonds af te handelen, aan te 
houden tot de volgende vergadering, opdat de Voor
zitter, de heer Vogel, als lid van het Hoofdbestuur 
daaromtrent zijn gevoelen kun mededeelen. 

Ingevolge art. 10 vnu het Reglement onzer Af
deeling, herinnert de Voorzitter den leden, dat bij
aldien ei veranderingen in bedoeld reglement ver
langd mochten worden, deze in de November-ver-
gadering schriftelijk behooren te worden ingediend. 

Verder wordt het eerste exemplaar der nieuwe 
Bouwkundige Bijdragen ter bezichtiging gesteld 
en dc inteckeniiig daarop aanbevolen. 

De heer C. Vlaanderen herinnert aan de mededee
ling VAU een der leden in het begin van dit jaar , 
omtrent het inheien van palen dour waterdruk , 
doch beveelt deze bewerking, althans voor palen die 
betast worden, niet aan, dewijl die onder een der 
jukken van dn hulpbrug, waarvan destijds sprake 
was, aan eene zijde over de geheele lengte van -4 
tot 6cM. gezakt zijn. Het komt spreker geraden 
voor, in dergelijke gevallen de palen niet tot de volle 
diepte op de bovenvermelde wijze in te slaan en voor 
de laatste tochten, in elk geval, alsnog een heiblok 
te gebruiken. 

De heer Muller geeft een kort , doch belangrijk 
overzicht van de fabriek van den heer Krupp te Essen, 
die hij onlangs bezocht, waarna de Voorzitter hem 
verzoekt, daaromtrent later meer uitvoerige mede-
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deelingen te doen , en onder dankzegging aai) de leden 
voor hunne opkomst. deze vergadering sluit. 

P R I J S V R A A G 
v o o n 

IIKT MAKEN VAN KEN ONTWKUI' VAN BWfl NIEUWE 
STUDENTENSOCIËTEIT i H U T U A FIDES" 

T E GRONINGEN 
Het terrein VOOT het te stichten gebouw is gele

gen aan de Groote Markt te Groningen. en begrensd 
zoouls op begaande situalieteekcning is anngegeven. f') 

Er wonlt verlangd een gebouw met •ousterratn 
bevattende: 

a. Eene con versa liezaal (inet buffet) en biljartzaal 
(voor .1 biljarten) Inslaande eeue verdieping over de 
geheele breedte en zóó ingelicht, dal bij evenliieele 
gelegenheden beide zalen tot ééne kunnen veivenigd 
worden. 

h. Eene leeszaal. 
e. Eene eetzaal (niet buffet) voor hoogstens 40 

personen. Ge wenscht is hierbij eene aanreebtkamer. 
d. Eene commissiekamer met ruime archiefkasten. 
e. Eene senaatskamer met dito. 
f. 3 a 4 vertrekken als woning voor den kaste-

lein, liefst met afzonderlijken ingang. 
g. Eene ruime keuken. 
h. Een monloir voor consiirnnbel naar de con-

vei-satie- en de eetzaal. 
i ' . Knechten- en meidenkamer. 
j. Gelegenheid tot berging van jassen. 
k. Privaten en urinoirs. 
I. Hondehokken. 
tn. Eene bergplaats voor brandstoffen. 
He bestaande kelders, op de situaticieekening aan

gegeven, kunnen gebruikt worden voor wijn-en bier
kelder en tot berging van ledige flesschen en manden. 

In bet plan moet wniden aangegeven hoe de 
ontwerper de verwarming en de ventilatie wenscht 
in te richten. 

Het gebruik vau caloriferes wordt niet wenschelijk 
geacht. 

Men verlangt verder de volgende teekeningen : 
l o . de noodige platte gronden, fOOdanlg dat de 

distributie van 't gebouw in ajles goed is na te gaan. 
2o. den gevel, Marklzijdc. 
3o. minstens ééne doorsnede over de lengte en 2 

of meer over de breedte met eenige detnilteekonuigen. 
He schaal voor bovengenoemde teekeniugen is I a 

100. Voor die van geve! Marktzijde 1 i i 50. He 
behandeling der teekeningen wordt geheel vrijgelaten. 

Bij het plan moet worden overgelegd eene gede
tailleerde begrooting van kosten cn eene memorie 
van toelichting. 

De som, die voor bet gebouw wordt besteed, mag 
niet meer dan ƒ 30.000 bedragen. Mocht het blijken 
dat de begronting te laag is opgemaakt dan zal de 
inzender geene aanspraak op de uitgeloofde premie 
hebben. 

Aan deze prijsvraag is verbonden eene premie van 
ƒ 3 0 0 . Indien de bekroonde inzender niet niet het 
toezicht over den DOUW mocht woidun belast zal hij 
bovendien m i e schadeloosstelling va*i ƒ 100 genieten. 
Deze premie zal in elk geval wonlen uitgekeerd aau 
den inzender van het metst geschikt gekeurde ont
werp, ook dan wanneer geen enkel der ingekomen 
plans voor uitvoering bruikbaar mocht worden ge 
acht. In dit laatste geval vervalt echter de schade
loosstelling van ƒ 1 0 0 . 

De ontwerpen moeten vóór 1 Kehr. 1882 ingele
verd worden aan het adres van den Secielaris tier 
bouwcommissie, vrachtvrij behoorlijk verpakt, en on
der een motto met begeleidend verzegeld naambriefje, 
met hetzelfde niutto voorzien , alsmede van een adres 
om de stukken te kunnen terugzenden en met de 
ontwerpers te kunnen eornspondearen sender opening 
van het naambriefje. 

Het letterschrift op de teekeningen en van de andere 
bijgevoegde stukken moet door eene nadere hand 
geschreven zijn dan door die van den ontwerper. 

Hel bekroonde ontwerp wordt eigendom van het 
Gronillgsch Studentencorps. 

De bekroning zal in de voornaamste dagbladen 
worden bekend gemaakt. 

Voor het geven van nadere inlichtingen verklaart 
de Commissie zich gaarne bereid. 

De bouwcommissie: 
W . A . A . H E C K E R , 

president. 
II. Hu KL MANS TE It SPILL , 

secretaris. 
ftClNNO O . G R A T A M A . 
C. D G L A E A I I . L K 

It. D B M A R E E S V A N S V V I N D K R E N . 

Boekbeoordeeling. 

piisseldorp, Schweizerische Locomot iv- und Maschi-
nenfabrik >Winterthiir' ' te Winterthur, cn Locomo-
tivfabrik Krauss & Co. te München. Verder werd 
benoemd e s M commissie van onderzoek alsmede con-
troleurs bij de proeven. en de gouden medaille uit
geloofd aan den fabrikant, wiens machine het best 
voldeed (waarhij het sterk geaccidenteerde profiel van 
de Ariiheiu-che Ceintuurbaan echter in 't nog wenl 
gehouden). 

' t Is de uitkomst dier proeven, welke in dit Ver
slag wordt medegedeeld door de commissie van on
derzoek, en slechts een vluchtige blik toont aan. 
dat deze zich in alle opzichten van hare taak heeft 
gekweten. Niet alleen leert men er de inrichting van 
elke machine in 't bijzonder uit kennen, maar ook 
den tijd voor het iii-stoom-brongen; de hoeveelheid 
verbruikte coke en voedingswater: de condeusatie-
inrichtingen; de werking van den rein; de beveili
ging tegen verontreiniging der wrijvende machine-
(leelen; de voorzorgen legen het schrikken der 
paaiden; tie constructie der onderdeden van de 
verschillende machines; haar meerderen of minderen 

rustigen gang; alles door tabellarische opgaven en 
teekeningen toegelicht. 

Wij meenden dan ook op de uilgaaf vau dit Ver
slag te moeten wijzen, i n d e overtuiging, dat de 
vele vakmannen belangstellen in een vraagstuk, 
dat thans zoo zeer aan tie onle is. 

tferichtea en mededeelingen. 

Verslag van dc proeven gehouden j 
met tramweglocomolieven op de i 

Ceintuurbaan te Arnhem iu de 

maanden April en Mei 1881. 

Utrecht, J . van Boekhoven. 

Ongetwijfeld vormt het vraagstuk der tram
wegen het hoofdmoment vau den legen woonligen 1 

tijd. Geen dagblad neemt men in handen, ol men 
kan bijna verzckenl ziju, er één of meer concessie- j 
aanvragen voor tramlijnen in aan te treilen. Ten 
opzichte van de beweegkracht, wordt in de steden, i 
waar een net van tramwegen is aangelegd, meestal 
van [warden gebruikgemaakt; maar daar, waarde 
lijnen de eene plaats met eene andere vei binden, i 
bezigt men voornamelijk den stoom. A l spoedig ont
stonden dientengevolge onderscheiden systemen van 
tiamweglocoinotieven, en het was de Ariihemsche | 
Tram weg maatschappij, die een wedstrijd tusschen i 
de verschillende systemen uitschreef in de maanden ; 
Apri l en Mei dezes jaars. Vier drum's gave» aan i 
die nitnoodiging gehoor, met name: Merry weather ''• 
Sc Sons te Londen, Actien-Gesellschaft für Eucouio- j 
livbaii- und Maschinenfabi ikatioii »llohenzollet n" te I 

~ (1) De hituaticUik 'iiinji wordt ou aanvrage tucinnontlrii. 
• Zie ' u een courant vuurkuimtuk- aih erUajtic.J I 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs zal op Dinsdag 8 November vergaderen 
in het lokaal »l>iligcutia". 

Onder de ingekomen stukkeu, die alsdan ler tafel 
komen, noemen wij de volgende, als: 

ti. Brief van den Minister vnu Waterstaat, Han
del en Nijverheid, ten geleide van gedrukte stukken 
Iwtreffonde den aanleg van een kanaal lol verbinding 
van den Don au bij Weenen met de Oder bij Oderborg. 

b. Brieven van den/elfden Minister, ten geleide 
van stukken bet rellende eene iu 1882 te Berlijn te 
houden algemeene Duitsche tentoonstelling op het 
gebied van gezondheidsleer en reddingswezen. 

c. Brief van den hoofdingenieur van den Water
staat in liet 10de district, ten geleide van de aan-
teekening van de in het jaar 1881 gedane meting 
van het strand langs de kust van de Noordzee in 
de provincie /uid-Holland. 

d. Brief van denzelhlen hoofdingenieur, ten geleide 
van het register der in hel jaar 1881 verrichte me
tingen langs de stranden der eilanden Voorne en 
Goedereede. 

e. Brieven van den hoofdingenieur van den Water
staat in het Ode district, ten geleide van de waar
nemingen aau Hen Helder gedurende de maanden 
Juli en Augustus 1881 , opgemaakt door het lid 
VV. Pb dc K I U J f f . 

ƒ , Programma vau de Nederlandsche Maatschappij 
ter bevordering van Nijverheid. 

ij, Eeu en ander over onderzeese! ie oevervallen iu 
Zeeland: medi-deeling van het lid E. II. van Nes 
van Meerkerk. 

h. Mededeeling van het lid J . W . Stous Sloot, 
liet roffelde proeven gehouden met iramweglocoino-
inotieven op de ceintuurbaan te Arnhem , inde maan
den Apri l en Mei 1881. 

i . Mededeeling van het lid M . Sijiuons , betreffende 
de Sieinensche regeneratieve gasbranders 

k. Brief van don heer II. .1. Hover, opzichter bij 
den aanlog van Staatsspoorwegen, ten geleide van 
eene beschrijving vau een ontworpen oiiraadrooper 
teu dienste dor sjioerwegen. 

/. Brief vau den heer 11. Krieger, vertegenwoor
diger vau den Hörder Bergwerk- und Hutten-Verein 
tc Herlijn, teu geleide vau prospectussen en andere 
stukken betreffende den tvveedeeligon ijzeivn boven
bouw voor lokaal- en straatwegen volgens het stel-
sel-IUmbaeh. 

— De heer K l u i t , ingenieur van den Waterstaat 
in hot derde rivier-arrondissement, is aangewezen 
om op te treden als sectio-ingenieur hij de werken 
tot verbetering van de Keulsehe Vaart. De inge
nieur van den Waterstaat Hatnaer zal den heer Klui t 
iu eerstgenoemde bcti-okking vervangen. 

— Het llundelsfdad verneemt dat Erankrijk, 
de Vereenigde-Staten van Noonl-Ainerika en Spanje 
aau onze Hogeeiing officieel kennis hebben gegeven 
van hunne medewerking tot het doen welslagen der 
koloniale tentoonstelling, iu 1883 te Amsterdam te 
houden. 

De Engelsche Hegooriug heeft nadere inlichtingen 
gevraagd. 

Utrecht. Door Gedeputeerde Staten is dc na
volgende voordracht opgemaakt ter lienoeining van 
een provincialen ingenieur: lo. K . vau R i jn , inge
nieur bij de Amsterdamse he Kanaalmaatschappij: 
2o. P . <>. vau Schermbeek, kapitein-ingenieur; 3o. 
.1. G . Hsvenar . provinciaal ingenieur in Drente. 

— Aan de Nederlaiulsche Bell-Telephoon-Maat
schappij is namens den Koning vergunning verleend 
tot het aanleggen en in publiek vorkeer brengen van 
telephoon-geleidingen binnen deze gemeente. 

Dordrecht. Bij de behandeling der gemoontc-
begrooting voor 1882 heefl zich iu den gemeente
raad het volgend incident voorgedaan, dat niet on
opgemerkt mag worden voorbijgegaan. 

Bij vdgu. 47 (jaarwedden van de iKUiwkundigen 
enz.J opende zich eeu zoor breedvoerig debat over 
sommige handelingen van den directeur van gemeen
tewerken, en wel, het verleenen van advies en hulp 
hij deu aanleg der villa's van de heeren J . C. de 
Gi-oot en II. II. T. lloyer en hel uitgeven van het 
maandblad De Omroeper, welke handelingen in strijd 
wei-den geacht met art. 5 zijner instructie. 

De heer Veth vreest dat, als den directeur van 
gemeentewerken wonlt toegestaan, particuliere dien
sten le verrichten, deze tegenover zijne minderen 
zijn overwicht /al verliezen. 

Dc beer Hordijk vreest, dat dé directeur, nis uit
gever vim De Omroeper, niet steeds het belang der 
gemeente zul kunnen behurtigun, en noodigt daarom 

Burgemeester en Wethouders uit hem te dwingen 
de uitgave daarvan te staken, daar spreker bij wei-
gering hiervan rich genoodzaakt zou zien hot ont
slag van dien ambtenaar voor te stollen. 

De heer Van Gijn verwondert zich, dat de direc
teur hij zijne, volgens Burgemeester en Wethouders, 
zoo drukke werkzaamheden nog tijd genoeg over 
heeft oin diensten te bewijzen aan parlioulieren, zij 
het. dan ook zonder geldelijk voordeel, terwijl ook 
hij vreest dat de directeur, als uitgever, niet steeds 
zonder nadeel voor de gemeente, znl kunnen handelen. 

Deze beweringen worden vun verschillende zijden 
bestred"!!. 

De heer Van der Hade betoogt, dat zoolang geen 
kwade trouw bij den directeur blijkt, deze het ver
trouwen van den Ruud verdient, terwijl niet van 
hem kan gevergd worden, dat hij dag en nacht 
onafgebroken iu dienst der gemeente werkzaam is. 
Wat betreft de diensten aan particulieren, wijst 
spieker erop, dat onlangs door Burgemeester en 
Wethouders een advies van den directeur van ge
meentewerken te Amsterdam gevraagd is, en deze 
dil toch zeker niet kosteloos zal hebben verstrekt. 
In het uitgeven van een maandblad ziet spreker 
geen gevaar; wel worden oppervlakkige beschouwin
gen hierover geleveiil, maar geen enkel bewijs van 
kwade trOttW is aangetoond. 

Dc heer De Kanter begrijpt niet, dat men iemand 
wil verbieden zich in zijn vrijen tijd vrij bezig te 
houden, l iet vertrouwen van Burgemeester en Wet
houders in den directeur is steeds ongeschokt. 

De heer Xchltcns Sterling vreest zelfs dat, indien 
du directeur direct /ijn ontslag nam, do gemeente 
op de voorwaarde die men schijnt te willen stelten 
zeer inociclijk een ander zou krijgen. Volgens ver
klaring' van den directeur zelf hoeft de/e hoegenaamd 
geen geldelijk voordeel van zijn particuliere diensten 
getrokken. 

De heer Stoop gelooft, dat hot met. advies behulp
zaam zijn in den aanbouw van schoone villa's niet 
dan in het belang der gemeente kan ziju. 

De heer Van dor Linden verdedigt den directeur, 
le moor daar de/e hier openlijk wordt aangevallen 
zonder zich te kunnen verdedigen. Hij vraagt daar
om alleen, ok.unt de directeur te kort aan de hem 
door do gemeente opgedragen verplichtingen?" 

De Voorzitter antwoordt hierop, uit m u m van 
Burgemeester en Wethouders, dat zij len volle over
tuigd zi jn, dat de directeur iu do laatste maanden 
met zon veel ijver zijne roeping vervult, dal het te 
betwijfelen zou zijn een tweeden te kunnen vindon. 
Wat. eene wijziging in de instructie van don direc
teur betreft, deze kan niet zoo terloops hij de be
grooting behandeld worden. 

Het volgnummer wordt daarna zonder hoofddelijk 
stemmen aangenomen. 

liet bovenstaande is aan de plaatselijke courant 
ontleend en geeft een beeld van de zonderlinge ziens
wijze van enkele Raadsleden omtrent den weikkiug 
van een Directeur van Gemeentewerken en de wij ze, 
waarop hij over sijn vrijen tijd beschikken mag 

M i d d e l b u r g . Voor de betrekking van leeraar 
iu de wis- en natuurkunde aau do middelbare meis
jesschool alhier, is aunlievoleu de hoer .1. van Rossum 
du Chattel, civiel-ingeiiieiir te Leiden. 

D o k k u m . In verband mot het bericht, in het 
voorgaande nommer voorkomende, kan alsnu worden 
medegedeeld dat de Gemeentebesturen , betrokken bij 
den aanlog van eeu tramweg van I.ecu warden over 
Stiens—Hol werd—Hokkiuu, door bet Gemeentebestuur 
van Ferwerderadeel uitgenoodigd zijn tot hot houden 
eener vergadering, ton einde te besproken en zoo 
mogelijk uit den weg te ruimen, de bezwaren door 

de Nederiandache Trarawegmaatschapptj gemaakt 
tegen de door gemeld Gemeentebestuur na algemeen 
overleg vastgestelde voorwaarden voor de concessie 
tot aanlag 

B o k s m e e r . Naar wij vernemen is door den heer 
A . L . Eesten, burgemeester te lleeswijk, concessie 
aangevraagd voor den aanleg en de exploitatie van 
een stoom tram weg van deze gemeente over OelTelt, 
Ctiijk, Heers, Gsssel, Eschaien, Grave, Velp, Beek 
en Schaijk naar lleesch. 

Z a a n d a m . Aan de heeren H . L . G e v e k e & C o . , 
te Amstenlam. is vergunning gegeven voor een 
door hen le leggen stoomtram Zaandam-station lot 
Wormerveer of Krommenie. In Iwaalf maanden 
moet tie dienst begonnen zijn en aan voornoemde 
gemeente zal eene jaarlijksche recognitie van ƒ 2 5 0 
moeien worden voldaan 

W a g e n i n g e n . Een correspondent der Arnhem-
sche Courant schrijft: 

iTerwij l de tramweg-verbinding van hier naar 
Ede tegen 1 December a. s. gereedkomt, hoort men 
tot heden niets van do lijn Driebergen— Wageningen— 
Arnhem. Wel hebben de heeren Visser en Vas Vis
ser concessie voor het gebruik van verschillende we
gen, maar het kwam nog niet tot een begin van 
uitvoering; men is nog even ver als vóór eenige 
jaren, en zulks niettegenstaande deze lijn eene be
tere opbrengst voorspelt, dan zoo menige andere, 
waarmee men reeds in aanleg is. 

Van Amerongen af langs den Rijn tot Arnhem, 
zal men niet hel minst jiassagiers enz. trekken uit 
de Bstuwaohe dorpen. De lijn zou gaan van Drie
bergen langs Amerongen, Leersum, Eist, Rhenen, 
de Grebbe, Wageningen, Wageningscbeberg, Grune-
foort, Itenkum, Heclsmn en Oosterbeek naar A r n 
hem. A l die plaatsen liggen iu een welvarende streek, 
en velen ervan worden, vooral *S SOmers, door tal 
van vreemdelingen bezocht. 

Geen wonder zal hot daarom zijn, wanneer er 
buiten de genoemde concessionarissen nog gevonden 
worden. die don moed hebben het niet te laten bij 
het maken van plans. 01' zou het met deze lijn 
weer moeten gaan, als. met de vroeger geprojecteeide 
lijn Arnhem—Schalkwijk on Rotterdam—Munrter? 

De verbinding van Wageningen met Ede is vol
strekt geen reden, om niet telkens het weuschelijke 
te blijven beloogen van een verbinding vim deze ge
meente met Arnhem en met den Staatsspoorweg te 
Rhenen, waaraan, evenals aan de geheele hjn, wer-
kehjk behoefte bestaat." 

Aankondigingen van Aanhpslnliii^n. 
Maandag, a i Oct. 

Ratterdam, te 1(1 uren, ten kantore der Hotterdam-
sohe Ti auiweguia:itsehappij : bet bouwen van eene vunte 
brug over de Singelwetering te ltotterdam. en een ijzeren 
draaibrug over de sluis te Delfsbaven, benevens bet ver
plaatsen vau eeue ophaalbrug: het maken van 2 sluis-
druren cn van eeu viaduct aldaar, teu behoeve van dc 
lijn naar Schiedam. 

K u l f e n , te 11 uren. in bet Hotel Dc Prins: het met
selwerk, suiids- en lood gieters werk van 7 woningen en 
eeu pak huisje. 

-- l l i t i r r . te II 1 / , uren. door bot iniuisterie van wa
terstaat enz, aan bet gebouw van hot prov. best.; het 
driejarig onderhond van .Ie groot,, en andere Rijkswegen 
ui / i i i . l - l l . . l l . , i i . | in B perc. Raming resu.: ƒ «170, H 8,300 
/ss.770, /fl&oo, ƒ20.500. j ma, fix.éo f 14,aoo. 

kmatrrdam te 12 uren, door burg. en weth.: het 
maken eu stellen van don metalen bovenbouw van eeue 
dubbele hasculebrug over do I laiivgracht en van eene 
.Iraaihrng over de Herengracht bij den Hortos Botanicus. 
Inl. hij ileu directeur der publieke werken np bet raad
huis, tusschen 11 en 12 uren. Itaming ƒ 411,250. 

Hrr.-rfrvaart . le 12 uren. door Mr. I.. Roelvjnk, bij 
\iiltm.in: het afbreken van een oud buis, schuur enz. en 
het bouwen vai u koetshuis en/., met eenige verande
ringen .un hei woonhuis. 

4m-t.-i.li.il». te I'/, uivn. door de directie der Holl 
.Izer.n-s|Nhnrwegm;i;itscb;i|.ihij. in bet Café-KrasnapoNkv: 

bet maken van eene loods voor bestclgiiederen op liet 
station-emplacement te Zutfen. Itaming ƒ2500. 

Olr-rliot. te 2 uren, tloor kerkvoogden der Ned Hen. 
gemeente, bij A. Somers: het verbouwen, gedeeltelijk ver
nieuwen an bsreteMaa der psalm Is. aanw, te 10 uren 
Inl. bij tien architect fcf, Dr.vsen. te Hel mol nl. 

I l lnadag, t 
l.oniH-kcr. te |2 uren, door bet gemeentebest.: de 

levering vau schoolbanken 
7,tMOn , te IV, uren, ten raadhuize: hot vernieuwen 

der bedekking op ,1e Oostveenschebt ug iu deu weg naar 
l.aren. Int. bij , l . i i gemeetiteairlülect. 

nfjmrjtrn, bij den h,»o|,iopzichter w . c. ,\. Hofkamp: 
de levering van 87.000 beste grijze bovenvoet* vlakke 
straatklinker*. Monsters bij genoemden hoofdopzichter 

U « r n « e « R . a J u » . 
--Unite, te 12 uren, door bet numsterie van waterst. 

enz., ten dienste der Staatsspoorwegen : bet maken van 
een nservoirgelKMiw met bergplaat», de onderbouw voor 
een waterkraan en verdere werken op bet g.mileren*tation. 
in de Stad-itetlantlen te Amsterdam, ten behoeve van den 
Spoorweg Nleuwediep—Amstenlam. Inl. bij deu eerst
aanwezend ingenieur te Amsterdam Itaming ƒ 32.200 

l.c.-u»..r.lcn, te 12b, t l „ . | | , ten genieentcbuize : 'bet 
maken van houten vloeren en eene bonten afscheiding in 
bet tocht portaal van het Beursgebouw. 

Nijmegen, te 1 uur. il'mr tie cotiun. voor den uitleg 
tier stad, op het raadhuis: de levering van Ü75 M L>or,|-
of bandsleen, 85,000 straatkeien, beiden van Nietlermeu-
diger*tcoii. Inl. bij den hoofdopzichter W. t'. A. liofkurno 

lii.ii.lci-il.t-. 3 H O T . 
Heir-, te :t uivn. door bet gemeentebest.: de verbou

wing eu vergiooting van bet schoollokaal. Aauw te 
11 uren. 

VrUdag. 4 ROV. 
'x-Hoxh, te 10'/, uren. door bet ministerie van water

staat enz., uan bet gebouw van bet prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud tier Rijks-haven- en rivierwerfcen le 
Moerdijk. Raming ƒ8000 |H-I jaar. 

/witlle. te 12 uren. door het prov. hestuur: het onder
houden van het le. 2e en .'te perceel dei prov.grintw n 
ui Overtel, van 1 Jan. '88 tot 30 April '83. 

'•-Hage. te 1 uur. door bet ministerie van Wgtetst 
enz.: bet vergrooten, verbouwen en bet tweejarig onder
houd van het postkantoor te (lorimI Aauw. 31 (i.t 
te 2 aren. Raming ƒ 11 ,9» 

Harrden. te 1 uur. iu de Infirmerie: het vernieuwen 
van de zinken dekking op bet magazijn I) te Wieriker-
•enans, 

lippenhuizen, te 5 uren. .loor kerkvoogden der Hen 
gemeente, bij I). Muiveuga: bel afbreken der bestaande 
kerk eu toren eu bet bouwen eener nieuwe kerk. Aanw 
van 2—4 uren. 

Haandag, 7 H»V. 
Amalerduin . te 1 uur. doorliet ministerie van koloniën 

in het gelmuw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van' 
velschillende bei mod igd lieden, iu 14 pen-. 

IMnadag, tl Nat. 
Amalerdam, te 1 uur, d.mr het Instuur van het W i l 

lemspark, in b . i paviljoen ran bet Vondelpark: het dem
pen van slooten, bet maken vau de aardehaan v.mr nieuwe 
wegen en het ophoog,.,, va i plein in den Hiiu.enilijk-
scht-lliuteiiveldei-schen polder, U U U H hel Vondelpark. Inl 
bij tl.- l.mdsch.ipaivhiteeteu .1. 0. on L. I'. Z.H'ber. 

Kornr, te 2 uren, door burg. en weth.: bet bouwen 
\au eeue school te Itorne voor240 kinderen, en eene school 
[-• Zenderen voor 1C0 kinderen, in 1 iiereeeL Aanw te 
y uren. 

I'trrtlit, dOOT de tlir.-ctie der Nederl. Rijn*.«oorweg
maatschappij: .Ie lew-ring van 20.000 ijzeivn dwarsliggers 
met toebchooren. 

Waenadag, ff) Sav. 
Itrerht, te 10 uren. in bet gebouw vimr K. en W* 

bet inrichten van privaten bij de kazerne op Handlist, 
aldaar, volgens bet IOT n*tel*el. Itaming ƒ2300, 

••Ilage, te 12 ureu. d.mr het iniuisterie vau wateisit. 
enz. teu dienste der Slaat**[K«rwegen: het maken van 
grond- etl andere werken VOOT de halte Itlerick van deu 
sprnrweg Nijmegen Venloo, Inl. bij den b.v«fdingenieur, 
u ' A l | d > eu den seetieiugeuioiir. te Nijmegen. Itamiiig 
/ 4H.000. 

Uandrrdag, IO Xav. 
•-Ilagr, te II mvn. .I.mr bot ministerie van marine: 

t , , , t ' " leveren van 2 fmiNkotters, met beschieting 
en mastgtslel, van 20 M. 

>>ni» i m . i r r i l a i i i te 2 un-n. v.mr iiolari* Jhr. Mr, 
A. W. van Ho] the tot Echten, bij Jan van Dalen: het bou
wen van li) arbeiderswoningen op de kanaal*tr.mk bij bet 
einde der verlengde H.mgeveenscbe Vaart. Aanw. te 
11 uren. 

Vrijdag, 11 Hom, 
Middelburg, te 10 uren. door hot ministerie van wa-

terstaat en/., aau bet gelmuw van het prov. bestuur: lo. 
het driejarig onderhoud van bet kanaal van Sluis naar 
Brugge, Nederl. gedeelte. Aanw. 5 en 7 Nov. Raming 
v.mr 3 jaren ,/2000: 2o. idem van de aanleg- en losplaats 
v.mr visschei-s in den Hrakman hij de Isabcllasluis. Aanw. 
Ü eu 7 Nov. Raining/G.to pariaar, 

s-Husi-h. te l( | i ; t uren, d.mr het ministerie van wa-
lerstaat en/., aau bet geitouw van bet prov. best.: bet 
voortzetten .Ier verbetering van bet kanaal de Hieze eu 
zijne dichtingswerken in en bij het lort t'revecoeur. Aanw. 
."> Nov. Raming J 4U,250. 

Arnhem, te 11 uren, in De Harmonie: bet verbeteren 
van liet werk le Wc*tervo.» t. Inl. bij don eerstaanw. 
ingenieur te Zutfen. Raming ƒ40.000. 

lirauingen, te 12 uren. d.mr liet ministerie van bin
uenl. /aken. aan hot gebouw van bet prov. bestuur: bet 
uithouwen van eene collegekamer, bet verplaatsen van 
scheidingsmuren en scbtmrsteeiien, het verhcteren vau de 
portiekwoning en het verrichten van iu verband staande 
werken aau het academisch ziekenbuis, aldaar. Aanw. 4 
Nov., te l i l uren. Raming ƒ 5000. 

Kui l t r i ta tu , te l uur. 000T burg. en weth.: het bou
wen van eene school met woning aan de Tuinderslaan. 
Inl. aan het Timmerhuis. Aanw, 31 Del., te 11 uren. 

Haandag , 14 Nav. 
'M-II age. ie IIV, uren. door het ministerie van waterst 

enz., aan het gelmuw van bet prOV, Instuur: het bezin
ken en bestollen van den Oiidohonriisehen zeedijk tus
schen de R.mrnsclie hoofden. Raming ƒ 33.500. 

Uln»dag, IS Nav. 
l'treeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

vau Staatsspoorw., aan het ccntrualhtircaii: Lo. het leveren 
van eiken wissel houten, in 2 peic: 2n. idem van stalen 
spoorstaven, stalen lasch- eu oiidorlegplaten en ijzeren 
baak- en schroefbouten, in 2 pere. Iul, aan het centraal-
I niveau. 

Waalwijk • to 3 uren, op het raadhuis : het verbouwen 
eu vergrooten van bet bestaande schoolgebouw. Inl. bij 
tien aivhitect C. van Mierlo, te 's-Riscb eu den opzichter 
J. van Byck Jr., te Waalwyk. Aanw. 8 Nov., te 8 uren. 

Waenidag, IS Sov. 
H-llRge. te 11 uren, door het iniuisterie van waterst. 

enz.: de voortzetting der restauratie van bet Oml-Stad-
houderlijk Kwartier op bel Binnenhof te 's-llage. Aanw. 
4 Nor., te 10 uren. Itaming ƒ85,600. 

'ft-llAgr, te 12 uren. door het iniuisterie van waterst. 
enz., ten dienste der SUiaLsspoorwegen: lo. bet maken 
eu stellen van den metalen bovenlmuw VOOT de brug over 
den Rijn nabij Rhenen. Inl. bij den hoofdingenieur, te 
Arnhem en den scelioutgcnieur. te Rlienen. Aanw. 7 m 
8 Nov., te 1 uur. Raming J 955.000; iio. het maken van 
de grondwerken, de kunstwerken, den hovenlmiiw, do 
overgangs-en eenige beveiliging*- en af.leeljiigswerkeu vimr 
den spoorweg lïroiiiiigen -Delfzijl. Inl. bij den hoofdin
genieur lo Zwolle, Aanw. 7 en U Nov., te 10 uren. Ra
ming ƒ1,432,000. 

Ratterdam. te 1 uur. door burg. en weth.: het Imu
wen van eene school met woning aan do Van-der-Werff-
straat. Inl. aan het Timmerhuis. Aanw. 10 Nov.. te 
11 uren. 

Dandrrdag, 17 \u\. 
Weert, te 11 uren, door burg. en vveth. van Weert-

Pii-Straiupiiiij: de kunstmatige verltctering van don wejt 
van Weeit over Slramproii uaar de Belgische grens bij 
Molenheers!'!. met do noodige kunstwerken, inbegrejieu 
eeu zijtak naar Tangelmv, ter lengte van ITitO M. Aanw. 
16 Nov., te 11 uren. 

Haarlem, te .. uren, dmir hel ministerie vau wa
terstaat enz,, aan het gebouw van het prov. best.: het 
driejarig onderlioud der BijkshaTenwerkeii opTeiscbelliug. 
Aanw. 12 Nov. Itamiiig / 12.000 per jaar. 

VrUdag, i«i mem. 
ii ran Ingen . te 12 uren. door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan bot sjsbonw van het prov. bestuur- bet 
driejarig onderhoud van den Itijksw atermoleii aau de 
Binnen-Aa bij Nioinv.schans. Aanw. 11 Nov. Raming 
J 685 per jaar. 

Haandag, SI HOT. 
'a-Hage. te 11'f, uivn, door het ministerie van water

staat enz., aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van de overlaten in den Waaldijk 
boven (iorinchem, met de bijheb,Hireii.le slui/eii. duikers 
enz. Aanw. 16 Nov. Itaming f7540 per jaar. 

Amntrrdam, te 12 uren. iu het maatschappelijk ge
lmuw der Maatschappij V.mr den Werkenden Stuud : het 
afbreken dor gehouwen op de jierceelen genaamd dllauw-
Jan", aan den Kloveniersburgwal nos. 87 en M» en aan 
don Groeneburgwal DO. 24: eu bot Uwaaltte pkwts op
houwen van een gelmuw der Maatschappij v.mr deu Wet-
Sendou Stand. Ramiug ƒ U2.(XJ0. 

Nijkerk, <l.mr den ifijkstrnd van bet pil, Ier, list rid De 
Arkemheen : hot stellen èn leveren van t sto. lachine 
met 2 ketels en 2 schepraderen, len behoeve van de be
maling van den polder. Inl. bij de ingenieurs Van Hasselt 
en Ile Koning, te Nijmegen. 

l i ln«dag, SS MOV. 
A«nen, te 11'/, ureu, door het ministerie van waleiM. 

enz., aau het gelmuw van bot prov. best.: bet éénjarig 
onderhoud van lu-t veibindingskatiaal van de IIrenische 
met de Friesche watereu. Aanw. 15 Nov. Raming ƒ 3600. 

l'treeht, te 2 uren. door de maatschappij totexpl. van 
Staatssimorwcgon, aau het conSrealbureau! Bet verlichten 
van grondwerken, bet wij/igeii en uitbreiden van -pnvu 

ding en perrons, alsmede bet uitvoeren van eenige andere 
werken ten bel vo van het station Orypskerk. Inl. aan 
het eeiitraalhiireau en hij den sectie-ingenieur te Gronin
gen. Aanw. 10 Nov., te 1 uur. 

VVarnodag, S3 V u 
'a-Hage, te 11 ureu. door hel ministerie van Watent. 

enz.; lo . het verrichten vin herstellingen en vernieuwingen 
aan de werken van den Haardwijkschen oveilaat met de 
Hijksülilis in de oostelijke vaartkade vau Waalwijk, met 
liet éénjarig onderhoud: lietievens het z.mu.NHlig leggen 
in '82 der zomei-sluiting in dien overlaat. Aanw. IV Nov. 
Kaming ƒ21150: 2o. de hei-stellingen en vernieuwingen 
aan de Kyksrivierwerken op het Zwattewater. mot het 
onderhoud dier werken en de afbakening van hot vaar
water ged. '82. Aanw. l'J Nov. Itaming ƒ7050. 

Danderdag. S4 Kav. 
Hlddelburg, te 10 uren. dtmr bet iiiinisterie van wa

terstaat eu/., aan bet gebouw van bot prov. best.: lo. 
liet onderhouden en verbeteren ged. '82 van de haven
werken te llreskeiis. Aauw. 11) en 21 Nov. Raining 

ƒ 6350 : 20. bet Imuwen van eene schutsluis in bet zij
kanaal beoosten Sas-van-Gcnt. Aanw. 16 en 18 Nov. Ra
ming ƒ 713,000; 3o. bot maken van een zijkanaal beoosten 
Nas-vaii-Geut en bet verbreeden eu vordiciieu tan het 
Nederlandsch gedeelte van het kanaal van Neuzen. 
Raming ƒ500.000 : 4o. het bouwen vai ij/eren draai
brug mot vast gedeelte over het zijkanaal naar do l'assbiis. 
Aanw. 16 en 18 Nov. Raming ƒ 23.500. 

Haarlem, te 2>'t uren, door bot iniuisterie van wa
terstaat en/., aan het gebouw van het prov, bestuur; bet 
driejarig onderhoud van de Oosté-r-bui ten haven le Mcdem
blik. Aanw l'J Nov. Raming ƒ2000 per jaar. 

Danderdag. I Der. 
Haarlem, te 2'/, uren. donr het ministerie van water

staat enz., aau het gebouw van het prov. best.: het drie
jarig onderlioud der Rijkshavenwerken te Mcdemblik. 
Aanw. 26 Nov. Raming ƒ5200 per jaar. 

Vrijdag, S Dee. 
Zwulle. te 12 ureu. door bet iniuisterie van waterst. 

enz., aan hot gebouw van het prov. bestuur: bot drie
jarig onderhoud der havenwerken te Blokzijl. Aanw. 26 
Nov. Raming ƒ 2478 per jaar. 

VrUdag. 2» Der. 
Helder, te 2 uren, door burg. ou weth.: de straatver

lichting aldaar, door middel vau steenkolenga*. 

Alloop van .Unbesletliiiym 
Delfahaven , 10 Oct.: het uitnemen, lier* tellen en 

wedeiiiihangen van 3 sluisdeuren: ingek. 4 bilj.. als: 
C. de Boer, te Kralingen, f 8100 
F. Streellaiid, » Alblassenlam. - 1586 
P. de Waard, » Nioiiwenhoorn. n 1470 
A. en kt v. d. Vlis. I Vlaaidingen. « 1400 

Mxendaern, 10 Oct.: bet bek) len mei hout en 
steenpuin vai nige gedeelten kade iu den Willein*|m|-
der, ill 4 |«erc; pere. 1 gegund aan 11. Si-hoender woerd, 
te Wauiel, v.mr / 880; peiv. 2 eu » aau I'. van de Weijor, 
te Ochten, resp. voor ƒ"5(55 en ƒ1:140: jieiv. 4 ingehouden. 

Bruaael, 20 Oct.: de levering van 2 schn(efsleeplmot«'ii 
voor den dienst van bet Helgisch (touvemeineiit te (>*-
tende; ingek. 5 biljetten, al*: 
Soeiété Cockerill, te Seraing, fr. 208,000 
Vorest and Sou, Eugelatul. i 174.000 
Maatschappij lie Maas. te Delfsbaven. » 148,000 
Kon. Maats»happij De Schelde, te Vlissingen. * 147,174 
Kou. fabriek van stoom- en andere werktuigen, 

te Amsterdam, » I46.1HI0 
Uranlngen, 20 Oct.: het afbreken van do kun Imven 

de achterkamer, een imrtaal en/, en het ojt-en verlmiiweii 
van do behuizing van tl, Lenthoist, ouder beheer van de 
architecten Hoek/erna: ingek. 7 bilj., al*: 
E. Herkenbosch, te tinuiingeu. ƒ 3«75 
T. Roelfsema, i idem • 3373 
11. Schuur. » idem l 298) 
E. l i ters, » idem » 2W.t 
D. Halmolen, i idem i 28W 
J. Heling, » idem i 27»8 
A. Steeiidam, » idem " 2772 
gegund. 

Hreda, 20 Oct.: bet houwen van I h enhui/eii in de 
Soumeatraat onder beheer van den architect J< M. Ma-
rijnen; iugek. 5 bilj., al*: 
H. Wevels^ te Breda. ƒ 24,595 
Th. Kassei, » idem » HJB40 
Erven A. van Kiel, » idem l 23.721 
A. v. d. Akker. • idem * 23,715 
J. Meun, • Rosendaal. i 20,784 

Xwalle, 21 Oct.: In. het driejarig onderhoud van de 
brug over de Linde te Kuinre, deu weg van Kuinre naar 
Sljjkenburg en de brug over de Tusschenliiidc bijSlijkeu-
blirg; ingek. 4 bilj., als: 
F. Aberson, te Steenwijk, J 1878 
R. Fledderus » Kuilliv. • M N 
R. Rossom, I Blokzijl, l 1440 
J. de Î ange, » Kuinre, i 1287 

2o. het driejarig onderhoud van het traject over de 
Vecht, tusschen het Lichtmiskanaal en het kanaal de 

Nieuwe-Vecht; l biljet ingekomen van 11. Schuurhuis, te 
Hattem, nor ƒ030. 

3o. bet driejarig onderhoud der schutsluis Ie Klok/ijl; 
ingekomen 3 bilj.. al*: 
(1. T. Smit, te Blokzijl, ƒ 1026 
F. Abemon, " Steenwijk, . 1109 
R. Iks.*em. » Blokzijl, » D45 

- I l o - . l . . 21 Oet : bet v.mrt/etteti der steenglooi ingen 
lang* .b' kanaaldijken der Zuid-Willemsvaart, tusschen de 
Dungonscbebrug en 's-IJosch; minste inschr. wastl. Heen-
hakker, te Sliedrecht. vimr ƒ7450 

Middelkurg, 21 Oct.: bet éénjarig onderl I van de 
Rijks-coiitre-carpe Ie Tboleii: minsie inschr. was .1, l„ 
Geluk, te Tbolen. voor ƒ643. 

Leeuwarden, 22 Oct.: het doen va ige verande
ringen aan de woning met bleek in de Catariuahiuirt, 
achter bel hulpziokeiiliiiis; aangeiu n door P. Hmriiiaiis, 
tt; Leeuwarden, voor / 2222. 

(. ranlugen , 24 Oet.: 1». bet maken en leveren van 
schoolineiibtd -nz. voor het in-aanboiiw-zijiide SCIKMII-
gelmuw aan den Oosterweg: ininstt? inschr. wa* I. Thor-
bruggor, te Giimiiigon, voor ƒ ItfïU. 

2o. idem idem vimr idem iu de Schoolstraat; minste 
inschr. was T. Holthuis, te Groningen, v.mr ƒ 1227.05. 

3o. idem idem teil dienste van schoolgebouwen; minste 
InSChr. was S de Wilt. te Oroningeii. voor t 252, 

Utrecht , 24 Oct.: hot bnuwoi ner villa v.Mir A. I'. 
Schrikler lor beheer van den architect Alb. Nijland ; 
ingekomen 1) hilj, als: 
J. W. Kroon, idem, in Waalsteen f 33.71)4 

Utrechtsche st - .14.6»* 
G. G. Kiijliuk, Idem, in Waalsteen > 23,960 

Utrechtsche st - 24,400 
A. A. Wildlmrg. te Biinnik. iu Waalsteen » 23.760 

Htrechtsclie st. . 24.400 
J. de (leest te Htivcht. in Waalsteen - 21.687 

l •trecbts.be st. « 22,187 
.1. Krap, idem, in Waakt i « 22.222 

Utrechtsche st. • 22.522 
F. Lefering eu H. Hendrik*. in Waalsteen • 22.960 

te Nijmegen. Utivcbtscho st. 23,3»» 
H. Diks, te Itrecht, in Waalsteen i 22,95» 

l'treditsche st. » 23.467 
K. Keen, id In Waalsteen i 91,990 

Utrechtsche st. » 22,580 
A. C. Vink. idem. in Waal* n 21,026 

l'treeht sche st. • 22.861 
II . H. van Huk, id iu Waalsteen i 20.800 

I'tivcblsche st. „ 22,300 
Martin en Co., te Zeist, in Waa!*t i » 18.574 

Utivohtsche st. • 18,874 
(iogund aau deu minsten instbrijver; uit te voeren tn 

l'tivchtscbe steen. 
Dordrecht. 24 Oct.: bel leveren en stollen vaneen 

direct werkend hevok'.-ntrifugaaljKiiupvwrkting en een 
stoomketel met zijne hei net sell ng in bet te Imuwen 
stooomgemaal in den Stadspolder: ingek. 6 bilj., als: 
l'enn en Kaudiiili. te Imrdie.bt, •' 11.000 
II. .1. Koopman, idem, » 10.567 
Hann. Mascbiueiibaii Art (ItsellscbafL te 

Linden bei Hannover. •• 10,510 
Kikker on l'o.. te Ridderkerk, « 9.900 
Evi-aid. Van Duijl en He Kruijff, te IVlfshaven, > 9,577 
Oobr. Stork en Co.. te Hengekm, » 8,900 

el. 
'a-llage. 24 Oct : lo. hel tweejarig onderhoud van lu-t 

Zcderikkanaal niet bijbehorende werken en bot Rijk* 
stoomgemaal aan den Arkelscheii dam: uiir 
was J. L. de Jong. te Ameide. voor ƒ35,143 p, 

u-.hr. 

2o. bel vierjarig onderhoud van do Mallegatsluts, de 
draaibrug bij hot Rabat eu bij behoorende werken le 
Honda: minste insclir. was II. .1. Noderborst, te Gouda, 
v.mr ƒ2638 per jaar. 

So. bet vierjarig onderhoud ran de (loiiwesluis en luj-
beb.mn-nde werken te Al feu: minste inschr. was P. van 
R.mijen, te Waddinksveeu, v.mr ƒ 1028 per jaar. 

'«•Ilage, 24 Oct.: het Imuwen van eene tolguanlcr-.-
woniilg met to|b,Hmi aan de Kerkhollaaii te 's-Hage; 
minste inschrijver was F. II. Kuhnel. te 's-Hage, voor 

ƒ 3348. 
Amal r rdam, 21 Oct: lo het aanplempen van eeue 

watervlakte ui de l)ijk*gracht en het ophoogeti van Ier-
rein aan de Kalteubu'rgerstrateii; ingekomen 7 bilj., als: 

A. Heken, ƒ 25,000 
W. Ambagtsheer, l 24.990 
A. S. Schaafsma, 1 23.000 
CL Hos Az., 1 22.000 
C. van Hoven. 1 18,640 
<>. II. Hn* kineier, . 18,342 
A. Kramers, » 17,900 

2o. hel maken van: a. d.-n onderbouw eeuer dubbele 
basculelirug over de Leinairegracht; *. eeue wijziging van 
den onderhouw der draaibrug over de llccivugrachf: r. den 
onderbouw eeuer draaihriig over de Vau-No-ntgraeht: d. 
werken volgens aanwijzing: ingek. 4 hilj,. als: 

II. Jansen. f 50.610 
-I. I'. ('orneli**en. . 16,677 
A. van Zeist. I 38.845 
S. II. Ferniin, I 36.655 

So. het voortzetten van de werken tot aanleg van de 
Houthaven: ingek. 6 hilj.. als: 

\V. J. Schram, ƒ 259,000 
C. Bos Az., » 258,000 
W. A. Swets. • 243,1100 
J. J. Batter, • 235,800 
h. van den Boscb, 20U.6HO 
I. van de Velde, I 147.900 

Z w o l l r . 2fl Oct.: lo. het rioleeren en bestraten van 
ecu nieuwen weg tusschen het Stationsplein en de Zeven 
Alleetjos; ingek. 8 bilj.. als: 
I'. II. Heil. te Zwolle, ƒ 6 2 5 3 
.1. Willighugcn. • Idem » 4868 
J. Gmllcinan, . idem • 4775 
T. Di**clhotl, idem > 4650 
A. Block* en l l . Bruins, » idem • 444-3 
liehr. Tnmster, » id 1443 
A. van Straten, idem • 4333 
•I. van Straten. i idem • 4029 
aangehouden. 

2". het maken van een vak wulhc*cliociiiig langs ,|e 
Tliorbeckegncht : ingekomen 2 biljetten al*: 
L. Krook, te Zwolle, ƒ 1152 
.1. Willigbagen. el-u. i 980 i 
gegund. 

II.turn. 2'ï Oct.: hel bouwen vau eene verdieping op 
de lusschoiischool mei l,i|beboorenilc werken, aldaar: I 
ingek. 10 bilj.. als: 
J. Wijnand*. f Jl.mrn, ƒ 16.614 
Jb. |liereubom,l*i.>l. • idem I 16 .'159 ! 
IL Vollewens, - idem 16.26:. 
G, J. de Vries, - idem » 15.704 ! 
J. ('. Visser. idem i 14.800 
Jb, Nieiiwstut i Beets, I l . l ' . ' 
.1. Rustenburg, i Hoorn, i 13.900 
l \ J. Blauw. • idem • 13.680 
1'. Brugman, • Alkmaar. • 12.80U 
.1. Peerebimin. • Ibx-rti, i 13,413 
geg mid. 

l'lrerhl. 28 Oct.: lo. bet leveren en inkepen eikenhouten dwarsliggers aan do Staat**po»rwe| 

Woonplaat*, le perceel. 2e |iem>el..:ie perceel. 4e perceel, ne p«'nv.d. 6e |M>iveel. 7e pen-cel. 

J. N. de Haas & Std.no. 
II. .lansen. 
B. I I . Clercx. 
J. H. Gnmthiiis. 
,1. Nahuis. 
J. J. van der Eerden. 
F. Clercx. 
It. L. HiiijvoeLs. 
J. I I van' Rogerwou. 
.1. A. van der Eerden Wz. 

Wesel. 
Didam. 
Bokstel. 
Denekamp. 
(Inwuloo. 
Bokstel 

idem 
Ootinai>uin. 
Bokstel. 

idem 

/3.72-p. st. ƒ3.62* p 
20,»76 24.500 

UrSTO 

*t.l/y.715P. st 
2». 100 

43,130 

2ï.713 

2fc.MKI 
28,1100 

27.410 

ƒ2.83*p. st. ƒ 2.71 p.st. J 2 97 P. st 

2.78 

102.730 
2.83 p. st 

24.800 

2.91 p.st 

23,088 

ƒ 3.05 p.st. 

2.88 » 

80,5'.I5 

2.93 p.st. 

38.656 
3\r.;r» 

2<>- bet inrichten tot pakhuizen van fi doorgangen in j 
den spoorweg viaduct te Rottenlam. tusschen de Ouster- i 
schiekad bet Hotplein : ingek. 0 bilj. als: 
1'. vau l'ieterson en ('. l l . Kuit, te Rotterdam, ƒ.1992. 
.1. Mirande, 
M. Zaaijer. 
J. v. .1. Vlugt Jr., 
.1. Wolsak. 
II. v. .1. Berg, 
A du Vuu, 
W. It H l 1, 
P. A. A. vau Rege -Ier, 

idein 
i idem 
i Dordrecht. 

Rotterdam, 
> idem 
i Dordrecht, 
i Rotterdam, 
. idem 

H J. 
3'.)82. 
36 HU. 

. 3655. 
3650. 
3395.86 
3335. 
3089. 

Imolg tier lierioliten en Mnlnli't'lin^'ii. 
B I N N E N L A N D . 

C a s t r i c u m . He Raad beeft aan den beer Jan 
Holland ie Amsterdam gunning verleend, voorzoo-
veeldese gemeente betreft, voor den sKennemerland-
sche stoomliain", lijn Castricum— Egmoiid-Binnen- j 

Hoigou- Alkmaar mol oen zijtak naar Eginond-a/Zeo 
en Schoorl. 

Z o v e n a a r . Naar men verneemt, zou de • l • i i• -
van den loeaatspoorweg Winterswijk—Zevenaar on-
derhati leleu met de directie van deu Nederlandse hen 
Rijnspoorweg om bij de exploitatie van eerstgenoemde 
lijn ook gebruik tc maken vau het station te Ze
venaar vnu laatstgenoemde Maatschappij, evenals 
zulks goscliie.ll door de Rheinische Eisenbuhn. 

- W i j vestigen de aandacht der bouwkundigen op 
eene in dit blad voorkomende advertentie betreffende 
de prijsvraag voor eene studenten-sociëteit te Gronin
gen en hebben gemeend, dat het niet vau lielang 
ontbloot is, bet programme in ziju geheel mode le 
doelen. Omtrent tie wijze van lieoordeeling hopen 
wij in een volgend nommer inlichtingen te kunnen 
medeilceleii 

— In ons nummer van 8 October II. werd het 
vei-slag vau de afdeeling Utrecht der Maatschappij 
tot Bevordering der Houwkunst medegedeeld en wij 
brengen iu herinnering dat toen d.mr den aivhitect 
Nieiiwenhuis eene voonlnicht gehouden werd over 
de restauratie van de Domkerk te Utrecht, en wel 
voornamelijk over de vraag, hoe de kapellen tier 
koor- kapellen trans behoorden te worden algedekt. 
Er bestond te .lien opzichte een groot verschil van 
gevoelen tusschen de Rijkscommissie en den aivhitect. 

Thans hebben de hoeren Cuypers en Gagel , met 
machtiging van den Minister, in bet Bouwkundig 
Weekblad de rapporten medegedeeld, welke zij aan 

de Regeering hebben ingediend. Daanloor kan de 
quaestie der bedaking van de kapellen van den koor
trans met meer juistheid beoordeeld worden. Laatst
genoemde heeren trachten iu hunne rapporten aau 
te toonen dat de heer Nieuwonluiis, met afwijking 
van het goedgekeurde plan, de beknppiug der twee 
kapellen iu denselfden gebrekkigen vorm hoeft her
steld als rle daken vóór de herstelling waren, en 
niet in don vorm, die door hemzelf in zijne outwerp-
teekening W I K voorgesteld. De commissie dringt er

op aan, dat de door den heer Nieiiwenhuis gemaakte 
daken worden vervangen door eene bekapptng, die 
naar hare zienswijze de aangewezene is. 

De quaestie is zeker niet van belang ontbloot en 
het kom! ons voor, dat zij op afdoende wijze kon 
worden opgelost door een college van buiteiilaiulsehe 
deskundigen, die aan de zaak geheel vreemd zijn en 
een onpartijdig oordeel kunnen uitspreken. He M i 
nister van BkwanJandache Zaken, waarschijnlijk op 
advies van deu referendaris-kunstenaar, wil vau zulk 
oen onderzoek niets weten en dit geeft aanleiding 
tot het vermoeden, dat de argumenten der Rijkscom
missie zeer zwak zijn en de heer Nieiiwenhuis bet 
recht aan zijne zijde heeft, liet doet ons leed te 

moeten constatoeren dat de Regeering het licht schuwt. 

Photografische proeven. De luchtreizigers 
waren ar steeds verbaasd over, dat de voorwerpen 
aan hunne voeten zich zoo zuiver en scherp teeke
nen. Zij hebljen dikwijls de laudsi-hapjieu, tlie zij 
waarnamen, vergeleken met en relief bewerkte kaar
ten, liet denkbeeld om photografische proeven te 
nemen vanuit het schuitje van eeu luchtballon is dan 
ook zeer oud. 

In i M i s slaagde Nadar er i n , eeuige photogra
fische proeven te nemen vau uit het schuitje van 
den vastgemaakt en ballon van den heer Henri Gif
tand, in het Hippodrome van betboseh van Boulogne. 

In 1878 gaf de heer Gitlard, die den ballon iu 
de Tuilerion had doen vervaardigen, verlof aan den 
heer Dagron om dc proeven vau Nadar te herhalen. 

Een belangrijk vraagstuk bleef er echter nog op 
telossen, nl. het nemen van photographieen iu oen 
los zwoveiideii ballon. 

De hoer Deamareta is zoo gelukkig geweest, hij do 
opstijging deu li" .Itiui 1880 om T> uur 45 minu
ten des avonds, ter gelegenheid van de feesten te 
Roaaan, twee phologmlische clichés te verkrijgen. 

Aankondigingen van geneesmidde
len, loterijen en dcrgclijkcn. 
worden nimmer opgenomen. 

Adverten iep. 

A A N B E S T E D I N G . 
OoKmli«il™ lot ti.-t bouwen van een BUR

GER W O O N H U I S nabij de A e r M o n - X m t R n t 
le Botterdam, nvraegen zich hij K l ) . .1 . A . K O I , . 
Architect, alwaar het bestek u ƒ Ü..V) te verkrijgen 
en de teekening ter inzage ia, 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Wniii'iiwiiiKsf'omls l\nik—Limburg.) 

Op Dinsdag den 1,V«' November 1881, des 
namiddags ton 2 ure, aan bet Ceiilraalbtireuii der 
Maatschappij tot Exploitatie vau StaaLsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek 55 

Het leveren van Stalen spoorstaven, 
Stalen Lasch- en Onderlegplaten en 
IJzeren haak- en Schroef bouten , . in 
twee perceelen.) 

De liesicliiig geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art. 21 van het Hestek. 

Het Hestek ligt vanden 2 5 * " October 1881 ter 
lozing ami bet Centraalbureau (afd. Weg en Wer
ken) bij de Moreelse Laan en is op franco aan
vraag aldaar te liekomen tegen betaling v a n / 0 , 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven op het Centtaalhureau 
lahloeling Weg en Werken). 

Utrecht, den 8 4 * " October 1881. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Stiiiitsspoorwt'gen. 

AANBESTEDING 
(Vooi* rekening van den Staat) 

Op Dingsdag den November 1881 des namid
dags ten H ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tol Exploitatie van Staatss|K>orwegen hij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek i r . 310. 
Het verrichten van grondwerken, het 

wijzigen en uitbreiden van sporen 
en wissels, het maken van een hoofd
gebouw, eene veelading en perrons, 
alsmede het uitvoeren van eenige 
andere werken ten behoeve van het 
station GRIJPSKERK 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens Jj 07 van hot Bestek. 

liet Bestek ligt van don November 1881 ter 
lezing aan het Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
en aau het bureau van den lieer Sectie-Ingenieur 
L. J . DE S O N N A V I L L E te Groningen en is op 
franco aanvraag tuin genoemd Centraalbureau (afd. 
Weg en Werken) te liekomen legen betaling van 
f 2.50. 

Inlichtingen worden gegeven aau het Centraalbu
reau (aid. Weg en Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op t l ! 
November 1HSJ , des namiddags ten 1 ure. 

Utrecht, den Ul««i October 1881. 

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 K S W E T H O U D E R S van BOT-
TEDDAM zijn voornemens ,,p Woensdag den 10 
Sarember 1881 , des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aau te besteden: 

Het bouwen van eene SCHOOL met 
WONING aan de Van der Werffstraat. 

Alles nader omschreven iu liet bestek en de voor
waarden met de teekeningen die, op do gewone 
dagen eu uren, ter lozing liggen op do Plaatselijke 
Secretarie en hot Studs Timmerhuis te Botterdam, 
en ook voor don prijs van ft.— .verkrijgbar zijn 
bij Wed. |». V A N W A E S H E H G E en Z O O N , Boek
drukkers aan tien Houttuin n". TA, 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing iu loco zal plaats heb
ben op Donderdag den 10 November 1881, dos voor
middags ten II ure. 

B O U W E N S O H O L i K N " . 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S V A N 

BOB SE zullen op Dinsdag den Ssien November 
a.s , des namiddags ten 2 ure, len Raadhuize der 
Gemeente, iu hei openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene School te Borne. 
voor 240 kinderen, en eene School 
te Zenderen, voor 160 kinderen, 
in één perceel. 

De voorwaarden liggen ter lozing ter Gemeente-
Seeivtaiie np alle werk.lagen , van des ioorini,l,!ai:s 
0 lot 12 uur. alwaar tevens gedrukte bestekken en 
teekeningen, tegen betaling van ƒ 2,10 per stel , 
verkrijgbaar zijn. 

He noodige aanwijzingen op do bouw ter rei tien 
zullen geschieden op don dag der aanbesteding dos 
voormiddags 0 uur, te Borne beginnende. 

O. A . V A N D I I C K , 
Burgemeester. 

W . A. L . L A N T M A N , 
Secretaris. 

Borne, den Meten October 1881. 

GEMEENTE NIJMEGEN. 
Uitleg der Stad. 

Door de COMMISSIE voor don uitlog der stad 
XtlMECE.X, zal op Woensdag don 2 N.wetnlier 
1881, ties namiddags te één ure, iu het o|ienbiur 
ten Raadhuize worden aanbesteed: 

De levering van 
575 Meter Boord- of Bandsteenen en 
85000 stuks Straatkeien 
beide van Niedermendiger steen. 

Hestek te bekomen ter Secretarie. Inlichtingen 
te verkrijgen hij deu Hoofdopzichter W. C. A . H O F -
K A M D , Berg-eu-Ualsche weg, i 9 a . 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 2d October 1 «81. 

PRIJSVRAAG 
S T C D E N X E NS O C I E T E I T . 

IIII. Bouwkundigen worden uitgenoodigd tot hot 
beantwoorden der na volgende Prijsvraag: 

tiet maken van een ONTWERP vooi eene nieuwe 
Studenten-Sociëtei t „Mutua Fides" te Groningen. 

Aan deze Prijsvraag is verhouden eene premie van 
/ a o o . 

Programma's mei Situatieteekeniug zijn up franro 
aanvrage te verkrijgen hij deu Boekhandelaar I. B. 
H U B E R , Oude Boteiingestiaat te Groningen. 

Be ontwerjwn moeten vóór 1 Eebriiarij 18K-J wor
den ingezonden aan het adres van den oiidergeteekende. 

.\umcns de Rouw-Com missie, 
II. H O E L M A N S TER SPII.I, , 

Secretaris. 

Gemeente Waalwijk. 

A A N B E S T E D I N G 
o p h i i i s t h t y 15 Norenber 1 8 8 1 , 

des namiddags ten drie ure, op het Raadhuis 
aldaar van: 

Het Verbouwen en Vergrooten van het 
bestaande Schoolgebouw met bijle
vering van alle daarvoor benoodigde 
bouwstoffen. 

De aanwijzing zal plaats hehhen op Dinsdag 8 
November 1881. cn op den dag der besteding, 
telkens des middags ten 12 ure. 

Bestek en teekening zijn verkrijgbaar ter Secre
tarie tegen betaling van f 1.—. 

De Heeren C V A N B f l E R L O , architect te 's Her
togenbosch, en J. V A N D U C K Jn . , opzichter tc 
Waalwijk, verstrekken op aanvraag nadere inlich

tingen. 
Ter Secretarie tc Waalwijk ligt het licstek ter 

lezing. 

A A N B E S T Ë D Ï Ï ^ 
K I EZ E L W E G . 

I A X I S 9 5 4 0 M o t o r s . 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S V A N Weert 

en Stramf.rt.i/, Hertogdom Limburg, zullen len 
overstaan van den lieer Ingenieur van den Water
staat te Roermond, op Donderdag den 17 No
vember 1881, len 11 ure des voormiddags op het 
stadhuis te Weert, in het o |«nbaar 

aanbesteden: 
De kunstmatige verbetering van den 

weg van Weert over Stramproy 
naar de Belgische grens bij Mo-
lenbeersel, met de noodige kunst
werken, inbegrepen een zijtak naar 
Tungelroij. 

Bestekken zijn verkrijgbaar ter Gemocnte-Secreln-
rie te Weert tegen 40 cents par ex.; terwijl de 
gtondteekening met liestek aldaar ter inzage van ge
gadigden voorligt ; zullende rle aanwijzing ler plaatse 
geschieden tien dag tc voren, te welken einde de 
bijeenkomst op het stadhuis te Weert bepaald is, 
om 11 uur vóórmiddag, en nadere inlichtingen te 
bekomen zijn bij den lieer H R E U K E L , Opzichter 
van den Waterstaat le Weert. 

Weert, den 29 October 1881. 

Den 21 November 1881 zal de D I J K S T O E L V A N 
HET P O L D E R D I S T R I C T »/>/•, ARKEMHEEN", 
ie Sijkcrk, aanljesteden: 

Het stellen en leveren van een Stoom
machine met twee ketels en twee 
schepraderen, ten behoeve van de 
bemaling van den polder. 

De voorwaarden en teekening van de algemeene 
inrichting zijn op aanvrage, tegen betaling van f 1.00, 
te verkrijgen aan het bureau van de Ingenieurs ,|. 
V A N H A S S E L T eu DE K O N I N G te Nijmegen, bij 
wie alle verdere inlichtingen zijn te liekomen, 

F . B" n . V A N A Y L V A V A N P A L L A N D T , 
Dijkgraaf, 

S. J . S M I T S , 
.Sec relucts. 

A A N B E S T E D I N G . " 

A M S T E R D A M . 
H E T HESTCUR der Maatschappij voor den Wol

kenden Stand zal op Maandag den ' i e t r n November, 
dei middag» ton 12 are, in liet Maateehappanjk ge
bouw op den o. '/.. Voorburgwal n°, .'( aanleeteden 

Het afbreken der gebouwen op de per
ceelen genaamd Blauw Jan, gelegen 
aan den Kloveniersburgwal n". 87 
en n". 89 en aan den Groeneburgwal 
n". 24; en het ter zelfder plaatse we
der opbouwen van een gebouw der 
Maatschappij voor den Werkenden 
Stand Earning ƒ 92000.00 

Het bestek en de teekeningen liggen van al' den 
1 0 * " November ler inzage in liet Koffiehuis Ile 
Iluoile Leeuw op ilen Vijgendam, in liet Café Hos 
camm op liet Damrak, in bel Nieuwe Amsterdam-
sche Koffiehuis in de Kalverstrant cn in bet Maat
schappelijk gebOUW op den Ü. Z. Voorburgwal n". .'1, 
alwaar zu tegen betaling van ƒ 3.00 per exemplaar 
verkrijgbaar gesteld ziju. 

Namem hel Bestuur der \lautsetiappg, 
F. C. TROMP, Voorzitter. 
F. MEIJliOOM, Secretaris. 

Namens ile Houwhommissie, 
C. ROLFF, Voorzitter. 
ti. KROOS, Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie vap 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
(Vernieuwingsfonds Lnik—Ljmbnrg.) 

Op Vrijdag den 15'™ November 1881 des na
middags ten '2 ure, aan bet Centraalbureau der 
Maalsohappij lot Exploitatie vau Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht. van: 

Hestek 11". 50. 
Het leveren van Eiken Wisselhouten 

(in twee perceelen.) 
Ile bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens m l . 8 van bet Reslek. 
liet llestek ligt van den 30"" October 1881 ter 

lezing aan bet Centraalbureau (atd. Wegen Werken) 
bij de Moreelse Laan en is op franco aanvraag aldaar 
le bekomen tegen betaling van f 0.5(1. 

Inlichtingen worden gegeven op bet Centraalbu
reau (aldeeling Weg en Werkeu). 

Utrecht, den •20"'" October 1881. 

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 I:N W E T H O U D E R S V A N BOT

TERDAM ziju voornemens op Vrijdag den \\ No-
vembvr 1881. des namiddags ten I ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen van een SCHOOL met 
WONING en bijbehoorende werken, 
aan de Tuinderslaan. 

Alles nader omschreven iu het bestek en de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone dagen 
en uren, iet lezing ligg ip de Plaatselijke Se
cretarie en het Stads Timmerhuis te Rotterdam, 
en ook voor den prijs van / 1,— verkrijgbaar zijn 
bij Wed. P. V A N W A E S B E R G E en Z O O N , Boek
drukkers aan den Houttuin, i r . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heb
ben op Maandag den 31 October 1881, des voor
middags ten 11 ure. 

AANBESTEDING. 
11URGEM E K S T E R en W E T H O U D E R S der Ge

meente HELDER zullen, op Vrijdag den 23 De
cember 1 8 8 1 , dos namiddags ten twee ure, aan 
hei Raadhuis dier gemeente, iu het openbaar aan
besteden : 

De STRAATVERLICHTING aldaar, 
door middel van Steenkolengas. 

Dc voorwaaiden der aanbesteding liggen van he
den af' ter lezing aan de Secretarie tier gemeente, 
en zijn aldaar tegen betaling van een gulden te be
komen. 

Helder, 12 October 1881. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
S T A K M A N B O S S E , Burgemeester. 
C. B O O N , Secretaris. 

L M T G Ö r W T C 1 ^ 
AVENUE ROGIER 28. 

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

van K K U K N C U O E V K N . 

F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
HoUandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M 

Neuchatel Asphalte Company Lu. London. 

A M S T E R D A M 
Heilweg 3. 

\ i i t u i i r l . Asphalt van: 

V I L D E T R A V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

( i iToi i ipr i i i i iTi ' i l i ' tspWtwcgM en ililo Dorsdi vloeren. 
Werken in ts|iliiill-.Masliek voor Trolloirs. Skatinu-Uinks, Mout vloeren, kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maua/.iJiivloeren, (Jansen, Veranda's, lii-iig- en 

Daklicilckkiiuri'ii, Itelon-I'iiiideerinuen, Mallen enz. enz. enz. 
Zindelijk. Vocht werend. OntlotHiliintdiaar. Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men rich teadressocren 

aan het Kantoor der labriek, Heilweg ,'!, Amsterdam, of' bij den lieer li. G. K N O O P S C.OZN'., Beek
straat E . 0 2 , te Arnhem. De Directeur, W. PATON WALSH. 

-A, l g e m e e n 1><>]><>I 

GEKLEURDE "VLOERTEGELS | 

SA\IKVi;iE. TK FÈlïiMES. HIWkUIJK. 
ZILVEREN MEDAILLE 

W E R E L D T E N T O O N S T E L L I N G 1878 PARIJS. 
Teekeningeii en Prijscourant ziju te bevragen hij 

J. J . S A N I ) , Wijnhaven 70 ltotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Vei schillende soorten van goedkoope 
T E G E L S e i T R O T T O I R S T E E N E f c (genre 
Sarregiioinhios). 

B . H O L S H O K R , t e A r n h e m . 
i M i H . U l T e r e a t M e d a i l l e v e e r W a t t e r -

| iMN- l ii mt r u i n e n t e n . 
1 * 7 9 H o o f f N t e l e r K - e h e l d i i i s v o o r W a -

t e r p n N - e n l l o e k i n c e t - l i i M t r t i i i i e n t e n . 
Voorts: E Q U E R R E S , B A K E N S , M K 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. 

STOOMMACHINES. 
BOEKE & HUIDEKOPER, te Groningen, 
leveren swlert eenigen tijd met het meeste succes 
een nieuw 

Geoctroijeerd middel tegen Ketelsteen. 
Op franco aanvrage worden prijsopgaaf, gebruiks

aanwijzing en aitesten vau gebruikers f r a n c o toe
gezonden. 

Mozailt 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 , C U R R I -
IIOI1S, W A R A N D A ' S , euz., alsmede HEKI.EEI)IN(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 Agentschap van .Maw & <"'. 
voor Nederland en deszelfs Koloniën 

G - . J . O O R , 
Firma A N T . D K W I L D , 

Scheepmakershaven .V>. 02 en Jufferetraai N". 56. 
R O T T E R D A M . 

S p e c i a l i t e i t 

W A T E R P A S - T H O E K M E E T -
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
leekenaars, enz, 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

Wilson's STOOMPOMPEN 
zijn b e l a n g r i j k in prijs verminderd ou voor
handen in de Magazijnen van 

LANDRÉ & GLINDERMAN. 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

Men onlbicile de geïllustreerde l'rgscournut. 

FAIIIIIEk DE IIIILLIMISCIIE IJSSEL 
If K J O I G H & C". 

C i v i e l - i n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in ilcn kortst mogelijke,, tijd alle soorten van Stoorabaggermeleni in hout- of 
Ijzercuiistrnotie, volgens eigen «ynteem, geseliikt voor elke diepte eu opl.rengsl van 1.10 tot 'Utotl M ' per 
«""•Mag verder Stoomwerktuigen, Ketel». Drijfwerken, Locomobielen. Heïmachlnei 
Steen- cn Tegolvormmaohine., IJzeren Kap- en Brugconttruettè'n euz. 

i ^ i i o ^ r I>JR w ] > i j H : r j r 

G E N T ( B e l g i ë ) . 
Eeltige I'ahriek van het Vasteland , waar alle soor
ten CEMBNTTEQELS vervaardigd wonlen 

MOXSTKRS .>n MONSTEUKAARTEX zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
Dc toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht I , R, F R E E M , 
Architect te Arnhem 

JIMIUC ES rnillll/l.\UI|iKllll|f, 
G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergetcekende Ijeeli dc eer zijne P l l o l o -
t i t h o - e n Zini ' i>f>T . ' i | i l i ist ' l i<' l i i i ' i c h t i i i ü ' 
len zeerste aan te bevelen, in het bijzonder aan 
BB. Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen voor de reproductie van Plans, Terkenill-
Ken cn andere Afbeeldingen. 

Prospectussen worden op franco aanvrage gratis 
door het geheele laiul gezonden. 

8. .1. THIKMK. 
Bij .1. V A N B O E K H O V E N te Utrecht is verschenen: 

Verslag van de proeven gehouden met 

T R A M W E G ; L 0 C 0 M 0 ï B ¥ E H 
o p d e O e i u t u u r b n n n t e - A . r n . h e m 

l i a . d e m a a n d e n A p m e n i v x o i 1 0 0 1 
(met 31 Bijlagen) S i e l folio schrijf en 18 Teekeningen, 

P r i j s f176. 
Elke aanvraag moet vergezeld gaan van Postwissel. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, llotter-

dam, Qoudsche Singel 08. Genei aal-Agent voor 
Nederland eu lndie van 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 . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij V l ï " Bouwkunst te ltotterdam, 
worden op aanvraag franco t««gezonden. 

1 PARKETVLOEREN, é 
2 V I L L E R O V 4 B O C H , M E T T L A C H £ 
2 BOCH F r è r c s . M A U 8 E U G E -
- M I N T O N . H O L L I N S & C". , S T O K E > , 
2 bü de Vertegenwoordigen ea Depftthondeni ^ ' 
y PE LIKT * C11., Ilmlzenlijk '.'|s, IhttcrdamS | 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door liet 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhanden, prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage (Kreet 
toegezonden. BUYS. 

D E E D I S O N A U T O G R A A F 
bezit de goede eigenschappen vau de beste hecto-
graten, enz. en niet de inconvenifinten; geeft, zon-
der pers, tot 1U0 a 125 duurzame afdrukken 
van één origineel (scbrift of teekening); laat het 
negatief hij afwassching met gewoon water zeer ge
makkelijk los; slijt weinig en blijtt spiegelglad. 
PostS ƒ 4 - ; post4' ,/6.—'-. gr. folio ƒ9.— 
met inkt en gebruiksaanwijzing, franco naaste spoor
wegstation, na postwissel aan de eenige verkooper 
voor Nederland i 

De Autogr. Orukinricht. fabriek bij Kampen. 
' i o v r i . 1 * . Directeur. 

Het betaalde voor toestellen di- onverhoopt niet 
mochten voldoen, wordt bij franco terugzending 
binnen 3 dagen na ontvangst onmiddelijk per 
postwissel gerembourseerd. 

Gedrukt bij Ü. W . van der Wiel & Co. te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N°. 45, Zaterdag 5 November 1881. 

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

VOOB 
a 

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 beilruagt voor het binnenland f 1.(15 per I uiaaiuleti <>f 
wel bij viKiruitbetuJinj; ;ex ijutiien per jnar. Af/uinlirlijke nummers hij vonr-

uïtbeHtelliiig ITi cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Ail verte ntiéu vau 1—5 regels ƒ 1 . — , daarboven 20 ceut vuur elkcu regel 

plaatsruimte en 10 cent voor een buwijsiiominer. Adverteutiiin vuor liet bui
tenland 25 cent per regel. 

1 ' M J S V I U G E N , 
U I T G E S C H R E V E N DOOK 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 HER B O U W K U N S T . 
Buitengewone Prijsvraag. 

TTët" Lesiuur vnu de Maatschappij tot bevordering 
der Bouwkunst te Amstei i lam, nooiligt alle Archi
tecten uit tol beantwoording vau de volgende prijs
vraag : 

Het leveren van plans voor een Vereenigingsge-
hoinv voot de heuefenaais der Bouwkunst. 

Het gebonw moet ontworpen worden op een vrij 
terrein, en kan groot ziju 'i~> M . hij 35 M . 

Het moet opgetrokken worden in hoofdzaak uit 
baksteen . met gebruikmaking van bergsteen. 

Een fuiideeringplaii wordt niet gevraagd. 
l iet gebouw moet bevatten: 
A. In een onderverdieping of sousterieiu: 
1. Een inrit of doorrit. 
'2. Een woning voor tien Concierge, bevattende 

It i i i kamers. 
3. Eeu keuken. 
' i . Een spoelkeuken. 
5. Een service-kamer met uiontoir. 
G. Twee bergplaatsen, ten behoeve van den Con

cierge. 
7. Drie kelders, voor bier, wijn en provisie. 
8. Een ruim lokaal of een binnenplaats, voor 

het uitpakken van vourwerj>en. 
9. Een bergplaats voor kisten. 
10. Montoirs voor het ophijscheii van tentoon-

stellingsvoorwer[>en, 
14. Meerdere trappen voor de communicatie met 

de bovenverdiepingen. 
12. De vereischte stookkamets met bergplaatsen 

voor brandstoffen, voor de verwarming der hoven-
verdiepingen van het gebouw met calorilcres. 

Verder, dc vereischte gemakken. 
B. In de eerste verdieping: 
1. Vestibule. 
2. Garderobe. 
3. Spreekkamer. 
4. Een groote tentoonstcllingsztial voor teekeniugen 

en kunstvoorwerpen. 
5. Meerdere kleine tentoonstellingslokalen voor 

gelijke bestemming. 
(i. Eert groote zaal nf overdekte binnenplaats voor 

tentoonstelling van boiiw-arlikclen en bouwstoffen. 
7. Meerdere kleine lokalen van gelijke bestemming. 
8. Een bureau, met bergplaats of magazijn 

daarnaast. 
9. Een ruime hoofdtrap, leidende naar de boven-

verdieping. 
10. Minstens twee kleinere trap|>eii, leidende naai

de bovenverdieping. 
Verdere vereischte gemakken. 
C. In de tweede verdieping: 
1. Een of meerdere vestibulen. 
2. Groote zaal voor vergaderingen, tevens ge

schikt voor feest- cn danszaal, groot pl. i n 3<'0 M - . 
3. Een aangrenzende ruime conversatie-kam er. 
4 . Een aangrenzende koffiekamer. 
5. Service-kamer met montoir. 
6. Vcrsclcllendc kleinere zalen of kamers, voor 

tijdelijke of permanente verhuring aan gezelschapen 
of genoot schappen. 

7. Bestourskamer. 
8. Een kamer voor den Secretaris. 
9. Bibliotheek. 

10. Leeskamer, 
t l . Teekenkamer. 
12. Meerdere garderobes. 
13. Een groote trap en oen looptrap naar de 

bovenverdieping. 
Verdere vereischte gemakken. 
iO. In de derde verdieping: 
1. Een lokaal, geschikt voor uitbreiding der hi-

bliolheek. 
2. Een groote teeketikarncr. 
3. Verschillende kleinere teekenkamei-s. 
•4. Een ruime zolderruimte, tot bergplaatsgeschikt. 
5. Meerdere beschikbare kleinere vertrekken. 
E. Tussehen-verdieping. 
In eene tusschen-verdieping moet een woning voor 

deu Secretaris worden ingericht, bestaande uit 4 
kamen, keuken en provisie, en van een afzonderlijken 
toegang voorzien. 

Het is bovendien facultatief gelaten , ook de voor 
de derde verdieping, onder 1, 2 cn 3 gevraagde lo
kalen in een tusschen-verdiepinp te plaatsen. 

Men verlangt de volgende teekeniugen: 
4 plattegronden, op de schaal van 1 a 200, 
2 opstanden » » » » 1 a 100, 
2 dooi-sncdcn » » o » » » » 

een onderddeel van den hoofdgevel 
en s D » de vergaderzaal; 
voor elk van beide laatsten ten minste Am travee, 
op de schaal van 1 h 10. 

De ontwerpen moeten vóór deu lstcn Mei 1882, 
franco ingeleverd zijn aau het Bureau der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst, Wijde Kapelsteeg 
No. 2 , te Amstenlam; zij zullen nog aangenomen 
weiden indien bewezen kun worden, dat zij vóór 

genoemden datum door den vervaardiger afgezon
den zijn. 

De teekeningen mogen niet opgerold worden. 
Bij elk ontwerp moet een verzegeld couvert over

gelegd worden waarin eeu briefje, mei den naam 
en de woonplaats van den vervaardiger. De buiten
zijde van het couvert moet hetzelfde motto vermelden, 
waarmede al de teekeningen van een zelfde project 
gemerkt moeten zi jn, henevens een adres, waaraan 
de niet hekrnonde. teekeningen kunnen teruggezonden 
worden, of dienende om mei de niit\ver|ieis te kun
nen correspondeeren , zonder den naambrief te openen. 

Aan het in de eerste plaats als het best erkende 
ontwerp wordt toegekend, dc gunden medaille der 
Maatschappij, bettevens ƒ 5 0 0 in geld; 

aan het in de tweede plaats als het best erkende 
ontwerp wordt toegekend, dc zilveren medaille der 
Maatschappij, lienevens f 200 in geld; 

aan het iu de derde plaats als het Iwst erkende 
ontwerp wordt toegekend, de bronzen medaille dei-
Maatschappij, benevens f 200 in geld. 

De bekroonde ontwerpen blijven het eigendom der 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

He beoordeeliiig der ingekomen antwoorden zal 
geschieden door een Commissie, bestaande uit drie 
hititeulaiidsche Architecten, en vier Nederlanders, 
Architecten in Nederland woonachtig, leden dei-
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. 

Namens het Bestuur der Maatschappij 
voornoemd, 

C. M U Ï S K E N , Voorzitter. 
C. T . J . Louis RiEi iER, Secretarie. 

Gewone Prijsvragen uitgeschreven in 
het jaar 1881. 

De Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst 
stelt de navolgende prijsvragen voor: 
l o . Een titelblad voor het bouwkundig tijdschrift 

uitgegeven door de Maatschappij. 
Het formaat of tie afmetingen van het blad moe

ten zijn gelijk aan die vau het tijdschrift, d. i . 
hoog p.35 fcf., breed 0.25 M . 

Men verlangt van het geheel eene artistieke opvat
ting en Hitvoeiing; het ter bekroning waardig 
gekeurd ontwerp zal worden bestemd tot titelblad of 
omslag van bo ven vermeld tijdschrift, zoodat er gele
genheid moei zijn lot plaatsing van het opschrift, 
de namen van Redactie, Hestuur enz. 

De behandeling der teekening moet zoodanig zijn, 
dat dc reproductie daarvan door middel der photo
lithographic mogelijk is, en dus in lijnen of arceeringen. 

Voor het der bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd de zilveren medaille, benevens hel 
getuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden uitgeiioodigd alle bouw
kundigen, geboren of wonende in het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

2. Ren schoorsteen mei betimmerden boezem. 
Men verlangt een schoorsteen, voor een gewoon 

woonvertrek, waarvan de hoogte vau bovenkant vloer 
tot onderkant plafond, 4 M . bedraagt. 

De schoorsteen mag <>utwor|icn worden voor ecu 
materiaal, ter keuze vut den ontwerper. 

De kosten , waarvoor de schoolsteen kan uitgevoerd 
worden, mogen de som van f 500 niet te boven gaan. 

Voor bet der Iwkroning waardig gekeurd ontwerp 
wotdt uitgeloofd de bronzen medaille, benevens hol 
getuigschrift der Maatschappij. 

Ter mededinging worden uitsluitend iiitgenoodigd 
de leden der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Alle stukkeu, ter beantwoording van 

deze prijvragen, worden vrachtvrij ingewacht, vóór 
of op primo November 1882 , aan het archief der 
Maatschappij, te Amsterdam, vergezeld van een 
adres, om zoonoodig met den inzender te kunnen 
correspondeeren, zonder den naambrief te openen. 

Art . 2. De iu te zenden stukken moeten /ijn 
gemerkt met een spreuk of motto, en vooralen van 
een naam brief, waarop van buiten dat motto is her
haald , henevens een geheim teeken ter terugvorde
ring , cn van binnen vermeldende den naam, voor
naam , de betrekking en vroonplaats vau den inzender. 

Ar t . 3. Dc teekeniugen mogen niet op houten 
ramen gespannen zijn. 

Het schrift der memorien , alsmede het letterschrift 
op de teekeningen, moeten door eene andere hand 
dan tlie des vervaardigers geschreven zijn. 

Bij niet liehourlijke nakoming dezer bepaling, ol 
bijaldien de vervaardiger zich op deze of gene wijze 
kenbaar maakt, blijft zijn ontwerp nl mocht dit 
ter bekroning ziju voorgedragen — buiten aanmer
king voor eenige onderscheiding. 

Art . 4. De ingezonden ontwerpen worden iu 
handen gesteld eener Commissie van beoordeel'mg, 
bestaande uit vijf deskundigen. 

Art . S. Dc bekroonde ontwerpen blijven inge
volge art. 32 der wet het eigendom der Maatschappij. 

Het Bestuur heeft het recht, van de vervaardigers 
aan wie volle bekroningen ziju toegekend, de ver

kleining hunner ontwerpen te Vorderen, op zoodanige 
sdiaal en wijze als voor de uitgaven blijken zal 
ncodig tc zijn. 

Aft . 6. Na de Algemeene Vergadering wordt de 
uitslag der beoordeeling bekend gemaakt in ver
schillende dag- en week bladen. 

De niet bekroonde ontwerpen moeten binnen drie 
weken ua die bekendmaking worden afgehaald aan 
het gebouw der Maatschappij te Amsterdam, op 
vertoon van het iu art. 5 vermelde geheime teeken. 
Aan de inzenders buiten Amsterdam woonachtig, 
worden hunne stukken binnen genoemd tijdsbestek, 
np franco opgave vau een adres, en tegen overleg
ging van bet geheime teeken teruggezonden. 

Aldus opgemaakt door tie Commissie uit 
het Bestuur, belast mei het opstellen 
van het programma. 

Namens het Bestuur; 
C. M U Y S K E N , Voorzitter. 
C . T. J . Louis RlEiiElt Secretaris. 

Amsterdam, October 1881. 

W A T E R L E I D I N G T E A R N H E M . 
V O O R W A A R D E N * voor aanbiedingen tot aanleg cn 

exploitalie eener waterleiding in tie gemeente 
Arnhem, vastgesteld in de vergadering van den 
Raad van 8 October 1881. 

Het Gemeentebestuur opent voor particulieren de 
gelegenheid aanbiedingen te doen, len opzichte dei 
voorwaarden, waaronder zij genegen zijn eene water
leiding iu deze gemeente aan te leggen en te exploi
teeren. 

In algemeene trekken wonlen als vereischteu, 
waaraan die aanbiedingen moeten voldoen, gesteld: 

l o . Het werk moet strekken tot het algemeen 
verkrijgbaar stellen van drinkwater, voldoende wat 
de deugdelijkheid lietreft aan den standaard voorgoed 
drinkwater, iu tleze gemeente vastgesteld , in dc hui
zen en de openbare bronnen of standpijpen; tolver-
schaffen van het noodige water tot besproeiing der 
stralen, auorsjioetmg oer g o i m , mi voeding van fon
teinen eu tot bluesching hij brand. 

De standaard voor gewoon drinkwater is als volgt: 
Drinkwater iu de gemeente moet worden afgekeurd, 

wanneer het: 
lo . niel voldoet aan de navolgende vereischteu, 

van te zijn: 
a, beider, ook na 24 uren in aanraking met de 

lucht te zijn geweest; 
kleurloos; 

c. reukloos; 
i / . van zuiveren smaak : 
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N B . De tusschen haakjes geplaatste getallen zijn 
uiterste grensgctallen, die in een water voor een 
enkel bestanddeel kunnen worden toegelaten, wan
neer het gehalte der overige bosianddeelen onderdo 
opgegeven grensgotallen blijtt. 

2o. Het water moet, binnen do grenzen aangege
ven op de kaart, op het bureau van den gemeen te-
architect aanwezig, opgevoerd worden tot eene hoogte 
van minstens ."»4 meter -f- A P . 

3o. Ter vrije beschikking van het Gemeentebestuur 
moet gestold worden het noodige water: 

a. in 8 stuks bronnen ol' standpijpen voor drink
water, die gedurende 12 uur werken, en berekend 
zijn om elke halve minuut een emmer van 15 liter 
te vullen. 

Tevens moet opgave gedaan wonlen der kosten 
voor hetgeen voor olke standpijp meer verlangd wordt; 

b. voor 0 stuks l'outoinspitseu, elk van 10 mil l i 
meter diameter, of rond 2 centimeter 1 i n doorsnede, 
die gedurende 01 dagen 10 en 182 dagen ü uren 
werken. 

Tevens moet opgave gedaan worden van lusten 
voor elke l / 4 kwadraat centimeter meer doorstralings-
opening dan de ojigegevene; 

c. voor de besproeiing van de geheele oppervlakte 
der gemoentekom met eenige buitenwegen , als: Vel-
perweg tot den Raapojanbnweg, Ütrechtecheweg tol 
den t o l , ter oppervlakte van 37 hektare en ter 
dikte van 1 millimeter. 

De besproeiing kan tweemaal daags worden ge
vorderd; 

d. voor de.dooi-spoeling der goten tweemaal 's weeks 
gedurende \ Jaar ol 39 weken door 400 openingen 

van 3 centimeter middellijn, gedurende 5 minuten 
elke opening; 

e. voor blusacning hij brand naarmate de behoefte, 
zullende evenwel minstens 500 M 3 in vooraad moe
ten zijn. 

Teneinde een toren te vermijden wordt als voor
waarde gestold een hoogreservoir. 

Het gebruik door de gemeente kan gesteld wor
den op oen quantum vau ongeveer H i O 0 O 0 M \ per 
jaar, te melen op de wijze door Burgemeester en 
Wethouders te bepalen. Dit gebruik zal in geen 
geval meer bedragen dan j « r etmaal 750 M * . 

Bij iedere aanbieding; moet eon plan in grove 
trokken worden overgelegd. 

A R C H I T E C T U R A E T A M I C I T I A . 
Vergadering gehouden 2 November 1881. 

Bij het openen dor bijeenkomst richt de Voorzit
ter een woord van wolkom tot den heer Di Gazar, 
voor het eerst ter vergadering tegenwoordig. Tevens 
(bidt luj mede, uaar aanleiding van de brieven, die 
door Architect m a aan verschillende buitenlatidsche 
vereenigingen gericht zijn, een bezoek te hebben ont
vangen van den heer Nicolas Tarasoff, ingenieur-
architect, lid van de Arehitectcn-veroeniging te 
St.-Petersburg en door dat lichaam afgevaardigd, 
om de verschillende bescheiden, waarom verzocht 
was, [lei-soonlijk over te brengen, en tevens inlich
tingen in te winnen aangaande hot streven van 
Architectura. Spreker heelt den beer Tarasoll' do 
moest volledige inlichtingen gegeven, en tevens met 
hem de voornaamste bouwwerken van dc hoofdstad 
bezocht. 

De HoUandsche Renaissance interesseerde hem zeer. 
l i t dankbaarheid voor hol schoone geschenk, dat de 
Architecten-vereeniging te St.-Petersburg aau Ar
chitect ura gezonden heeft, n.l. de volledige collectie 
der door haai- uitgegeven werken, stelt spreker ten 
slotte voor, datgene wat voor hot buitenland op bouw
kundig gebied van belang is, ook aan haar te zen-
,\f.n |li»i-iiH> wuritt hij aerlainuUt: In-sloten. 

De heer Rosé wordt als lid der Vereeniging aan
genomen en overgegaan tot de bijdrage ou de kunst
beschouwing van don lieer Wilkons. 

Het onderwerp, dat tie lieer Wilkons zich gekozen 
heeft, is do Italiaansche Renaissance. Achtereenvol
gens bespreekt hij do wording, de ontwikkeling en 
het verval der kunst in I tal ië , do schoone koepel
kerken van Brunelleseo, Itraiuonte en Michel Angelo, 
de rustica fugades te Elorence, de paleizen van A l -
herti en Rafael en do met sgrafito's getooide gevels 
der villa's. 

Bij de decoratie der Italiaansche Renaissance wordt 
uitvoerig stilgestaan eu aangetoond, hoe de antieken 
daarop rechtstreeks invloed uitoefenden. De schilder
werken van Van Miniato cn de Loggia's eu Stanza's 
van Ralael worden in hun onderdooien besproken. 
Ten slotte wijdt spreker een woord aan de kunst
nijverheid der periode, en behandelt de fayences der 
Robbia's, dc gotidsmidswetken van Cell ini , de gesne
den steenen, de emailwerken enz. 

De kunstbeschouwing van den boor Wilkons be
staat iu het sesde deel van de lArchiteetur Deotach-
lands", en wordt met de meeste lielaiigstelling be
zichtigd. 

De Voorzitter betuigt den hoer Wilkens den dank 
tier Vergadering voor hetgeen hij dezen avond gaf, 
waarmede door de aanwezige ingestemd wordt. 

De leden wijden daarop eon kwartier aan het 
staande de vergadering vervaardigen van een |>otlood-
Bchets voor een dagbladkiosk. Een aantal con amore 
behandelde ontwerpen ziju de vrucht van dit kwartier. 

Nadat voor de eerste prijsvraag van dezen winter 
als onderwerp is gekozen eeu kerkbank in Italiaau-
sehen Renaissancestijl voor eeu R, K. Kerk , wonlt 
overgegaan tot het behandelen dor vraag, de vorige 
vergadering in de vrnagbus gevonden: u Kan oen 
zeer bekwaam, doch mot hetzij atheïstische of ma-
terialistisclie denkbeelden bezield architect oen R. K . 
kerk ontwerpen, die voldoet aan alle eischen, welke 
oen religiouse geest aan dusdanig gebouw stelt?" 

De heer Weissinan, die de beantwoording van 
deze vraag op zich genomen heeft, meent , dat iu 
den regel een ongeloovig architect niet de geschikte 
man zal zijn voor het bouwen eener R. K . kerk. 
Heeft zoo iemand echter een grondige studie gemaakt 
van het R. K. geloof in zijn ganschcii omvang on 
vooral van «lo schoone symboliek, dan hij zal zeker 
oen kerk kunnen bouwen, die ook aau de strengste 
eèscben voldoet, l l i j wijst op Viollet-le-Duc en Sir 
Gilbert Scott, beiden eminente kerkbouwers en toch 
beiden ongeltwvigcn. Hij wenscht dus als resumé van 
zijn antwoord voor te stellen: idat oen ongeloovig 
architect een goede R. K . kerk zal kunnen bouwen, 
mits bij voldoende studiën gemaakt hoeft." 

Nadal nog oen kleine discussie heeft plaats gehad, 
vcieenigt men zich mot deze oplossing, eu wordt 
besloten, het antwoord iu het verslag op te nomen. 

Door den heer Strangers worden nu de teekenin
gen vnn den Schouwburg te Groningen, ontworpen 
door de heeren Van (iendt te Arnhem en Vogel te 
's-Gravenhage, beiden oplichters der Vereeniging, 
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ter tafel gebracht, waarna de heer Wouw man «tm 
door hem vervaardigd ontwerp van een diploma voor 
de Maatschappij Felix Meritis. en de heer Bremmer 
de twee ontwerpen van den heer Muijsken voor de 
Nieuwe kerk te Hoorn ter bezichtiging stelt. 

Ook aan deze heeren wonlt de dank der Ver
gadering gebracht. Nadat in de vraagbua dc vraag 
is gevonden: " K a n , wanneer er een snijding tusschen 
2 perceelen bestaat, en die snijding wonlt sedert 
meer dan 'dertig jaren door één der eigenaars ge
bruikt tot loosing van grondwater, de andere eige
naar den eerste beletten hiermee voort te gaan, 
daai' de reuk van dit water hem overlast aandoet?" 
wordt ile vergadering gesloten. 

l ïESTAI 'BATIE V A N DE D O M K K H K TK 
U T R E C H T . 

Ten vervolge op de 11ieiledeelingen , in de noinnicrs 
van 8 en 39 Oetober opgenomen, in zake den strijd 
tusschen den architect en de Rijkscommissie over de 
afdekking der kapellen der kooi-kajiellciil rans aan 
de Domkerk te Utrecht, dient hel onderstaande 
schrijven van den architect F , J . Nieuwenhuis, uau 
dc Redactie van het Bouwkundig Werkblad ge
zonden en iu dat weekblad opgenomen. 

Aan 
de Redactie van het Bouwkundig Weekblad, 

In het nommer van den 26sten October II. werden 
in uw blad opgenomen de rap|>orten van de heeren 
Cuyper en Ongel, uitgebracht aan den Minister van 
Rinnenlandsche Zaken, over de restauratie der Dom
kerk te Utrecht, zooals bij inleidend woord wordl 
vermeld; teneinde de quaestie met meerdere juist
heid te kunnen beoordeelen. 

W i l men echter dt; quaestie volkomen juist be
oordeelen, dun is toch ook noodig dc ontwikkeling 
mijner Inlichten en het antwoord op het 2e rapport 
daarbij le vergelijken. 

Gaarne zoude ik echter eeuige punten direct rele-
vceren, l n rapport n". 1 komt onder andere v o i r , 
groot en cursief gedrukt: 

n.Mel afwijking van het goedgekeurde plan heeft 
de architect de bekapping der twee ko[>cllon in rfcti-
zelfden gebrekkigen vorm hersteld als de daken 
voor de herstelling waren. 

Het laatste gedeelte van dezen zin is onjuist ; ol 
meenen de heeren werkelijk, dat een hoog zadeldak 
met zakgoot, dat ± \ van de hoogte van hel lioven-
achip bedekte, deselfilevorm is als een vlak lessenaars
dak, dat beneden de triforiuin goot lijst blijft liggen 
en het geheele bovenschip vrijlaat? Hij het eerste 
gedeelte van desen sin had de toelichting behoord, dat 
het goedgekeurde plan reeds door beide partijen ter
zijde was gelegd, ook de commissie dc uitvoering 
daarvoor niet wensehte, daar bij de afbraak dei-
oude bekappiug bleek, dat de gegevens waarop dit 
plan baseerde, van een latere verandering afkomstig 
waren, iets wat eerst bij de af braak en verwijdei ing 
van het later aangebrachte metselwerk kon wonlen 
geconstateerd. 

Zoo i'ide/en. is de tfwükinrr vnn MUI foedeekcurd 
plan toch niet zoo heel erg. 

Wat het 2e rapport betreft, zoo wonlt daarin 
gezegd: 

ii Deze beschouwingen (van den ondergeteekende) 
toch kunnen grootendeels niet vau invloed zijn op 
de oplossing der vraag: Hoe moet eene ubsidate kapel 
op polygoon plan van de X l l l e eeuw overdekt wor
den", waarbij tal van aanhalingen uit Viollei-le-Duc 
voorkomen om te bewijzen dat de afdekking daarvan 
pyrarnidaal moet z i jn , iets wat door mij nooit ont
kend is , ook in mijne beschouwingen voorkomt; doch 
blijf ik bij mijn beweren, door geschiedkundige gron
den gestaafd, dat alles wat Viollet-le-Duc hierom
trent zegt alleen van toepassing is bij den vol ont
wikkelden koorvoiTU, waar de kapellen afzonderlijke 
aanhangsels zijn, en niet voor gereduceerde koorvor-
mingen als in Utrecht. Voor mijn beloog heb ik 
alleen die citaten uit Viollet-le-Duc aangehaald, die 

beteekenis konden hebben voor Utrechtache toestan
den ; wil men d i l onvolledig noemen, mij wel, doch 
onjuist waren deze citaten zeker niet, en of ze ver
keerd waren aangebracht, daarover laat ik het. oor
deel gaarne aan den lezer over, wanneer hij ze in 
hel velband mijner beachouviingen besiet. Nu moge 
de commissie mijne oplossing verkeerd noemen , daar
mede is niel bewezen dat ze verkeerd is , tenzij men 
autoriteit voor een argument laat gelden. Nogultijd 
bleef dc commissie bet antwoord schuldig op do vraag 
om slechts één enkel monument aan te wijzen waar 
eene bekapping bestaat, zooals door haar nu roor 
Utrecht gevraagd wordt; mij is alleen bekend de in 
dezen zin onder leiding vun den heer Cuypers ge
bouwde kerk te Eindhoven, anders geene. 

Hel eenige argument dat op technische gronden 
steunt, uit dit 2e rapport, namelijk dat de goot-
steeiieu op de boeken der coiiterlbrten van de linage 
lichtbeuken wijzen op eene goot te dier plaatse, 
waaruit door de commissie eene pyiamidale bekap-
ping wordt afgeleid, is gemakkelijk te weerleggen. 

Waren toch daar ter plaatse dwui-sgoteii geweest, 
dan zoude unherroe[>elijk de spuwers in de groote 
con teil orteii bet water daaruit hebben moeten afvoe
ren. Deze spuwers nu zijn gesloten en daarmede 
v.-rvuli iedere mogelijkheid va n daarachter gele
gen gooi, cn ook dan nog, diezelfde gootsteentjes 
komen voor over de geheele lengte vun het luug-
koorj duur voerden ze dan toch wel het watei' (alleen 
van den omloop zelven) af op de bedekking . tenzij men 
nuk daar pyiamidale kappen met dwarsgoten mocht 
vragen, terwijl het bouwwerk zelf hier duidelijk 
een vlak lesscnaui sduk aangeeft. 

Mijne grootste bezwaren tegen de oplossing der 
Commissie zijn echter niet zoozeer technisch als wel , 
dat daarmede op ongehoorde wijze de onderbouw 
wonlt gereleveerd ten koste vau den bovenbouw, 
die voor een deel zelfs wordt bedekt en daarmede de 
verhoudingen van Utrechts dom gebed verkeerd 
worden begrepen ; dat deze oplossing is geheel éénig 
en bij geen middeleeuwse!) gebouw uitgevoenl, 
terwijl men bij restauratie toch rekening dient te 
houden met de geschiedkundige gegevens. 

l n deze opvulling stu ik volstrekt niet alleen 

een drietal biiiteulandsche autoriteiten , door mij in 
deze zaak geniadpleegd, deelen mijne zienswijze vol
komen. 

Door het Hestuur der Afdeeling Amsterdam daar
toe uitgenoodigd, hoop ik deze zienswijze in de 
eerstvolgende bijeenkomst dezer aide ding nader te 
ontwikkelen. 

Daar de Commissie de ivijdloopitjheid mijner be
schouwing stoeds op den voorgrond plaatst moet ik 
daaromtrent opmerken, dat deze tevens liestemd 
waren voor boeren Kerkvoogden, dus voor niet-
deskundigen; dal ik daanloor geuoodziuikt was, vele 
punten die men in technische klingen als hgkand 
mag veronderstellen, uitvoeriger te behandelen. Ik 
heb daarom gemeend den inhoud daarvan wat zaak
rijker verkort te moeten bewerken, in de hoop daar
voor alsnu ook in uw blad plaatsruimte te mogen 
vinden. F . J . NUUWEXHUIS. 

Berichten en mededeeliagea. 
B I N N E N L A N D . 

s-Gravenhage. Ter uitvoering van de wet va SO 
Juli j l . (Staaf.-.-Mad no. 143), betrekkelijk deu aanleg 
vaneen kanaal, ter verbinding van Amsterdam ipetde 
Merwede, zijn onverwijld de noodige schikkingen ge
troffen. Het voornemen is, de werkzaamheden uan 
het kanaal in drie sectien te venleeleii, ongeveer als 
volgt: eene sectie tusschen de Merwede en de Dek: 
eene van de Eek tot in de Vecht, beneden Utrecht; 
eene van daar tot Amsterdam; de uil voering op te 
dragen aan drie sectie-ingenieurs , ouder de leiding 
vnn den hoofdingenieur van den Waterstaat. Of
schoon de uitwerking der plans nog niet zoover 
is gevorderd, dat reeds nu eene bcj malde som voor 
de werken of aankoop van grond kun worden uitge
trokken , zoo moeien toch reeds dadelijk uitgaven 
worden gedaan voor bezoldiging van personeel, bu
reau- eu lokaal behoeften , huur van lokalen . i eis
en verblijfkosten, kosten van opnemingen, enz. Ter 
voorziening in die behoeften gedurende het loopende 
jaar, strekt eeue aanvulling en verheuging der watei-
suiuLsbogrooting voor 1881 met ƒ 1 0 , 0 0 0 . 

A m s t e r d a m . In de buitengewone algemeene 
vergadering vnn aandeelhouders der naamlooze Ven
nootschap iGooiscbc Stoomtramweg" werd door den 
voorzitter een kort overzicht gegeven van den toe
stand der Vennootschap , van hare oprichting af in 
het begin dezes jaars. Daaruit bleek . dal op 1 Fe
bruari het eerste baanvak gereed was; op 18 Mei 

daaraanvolgende de lijn Enemerbrug. 2 maanden Hater 
die naar Muidcrherg werd geopend, en den 22 Juni 
voor het eerst naar Naarden werd gereden. Kr was 
dus in betrekkelijk korten tijd verbazend veel uit
gevoerd , niettegenstaande men met moeilijkheden 
met leverancier!» van het materieel had te worstelen 
gehad. Het publiek had in de Jeugdige onderne
ming veel vertrouwen gesteld, getuige de buiten
gewoon hooge koers der aandeelen, waardoor bij 
de uitgifte der laatste 200 aandeelen 50»/ 0 was ge
profiteerd. 

l iet Hestuur achtte dus nu het tiidstiu alleszins 
gunstig om voor de verdere exploitatie der zaak eene 
nieuwe obligatielening uit te schrijven, vooral met 
het oog op eene uitbreiding der onderneming bij
wijze vau nieuwe concessie door eene lijn Naarden— 
Hilversum. Kene verbinding vau Huizen met den 
Hollandschen spoorweg was in verband met het visch-
vervoer zeer gunstig, en 's zomers waren er, daar 
die lijn door bet mouiste gedeelte van 't Gooiland 
liep, ook als geldbelegging goede resultaten van te 
verwachten. 

Het voorstel strekte dus om de lieducldeobligutie-
leening uit le schrijven tot een bedrag van ƒ 5 0 0 , 0 0 0 
tegen 1 [»Ct., met dien verstande, dat aan het Be
stuur zou worden overgelaten de obligalieii slechts 
uit te geven in verhouding tot de bestaande behoef, 
t en , zoodat niet meer aandeelen aan de markt zou
den worden gebracht dan nootlig was. Dit voorstel 
went met algemeene stemmen aangenomen door 21 
aandeelhouders, vertegenwoordigende 270 aandeelen 
en uitbrengende 80 stemmen. 

Na vaststelling van het Reglement van orde, en 
nadat nog op eene daartoe gedane vraag door het 
Bestuur was medegedeeld, dat in de vijf maanden 
van het bestaan der onderneming ruim 245,000 pas
sagiers waren vervoerd, ging de vergadering uiteen. 

— De heer J. Kalff, directeur der gemeentewer
ken alhier, heeft als zoodanig zijn eervol ontslag 
aangevraagd , tengevolge zijner benoeming tot hoofd
ingenieur , belast met het oppertoesicht op het tech
nische gedeelte bij de Maatschappij lot exploitatie van 
Staatsspoor wegen. 

Groningen. Bij Koninklijk besluit is uau de 
Nederlandsche IJell-Telephoon-Muatsclmppij, te A m 
sterdam , vergunning verleend tot het aanleggen cn 
in publiek verkeer brengen van telephoongeleidingcn 
iu deze gemeente. 

Z w o l l e . Uit de voordracht van Gedeputeerde 
Staten voor de betrekking van ingenieur bij den 
Provincialen Waterstaat in Overijsel is door Provin
ciale Stilten benoemd de heer A . Deking Dura, thans 
ingenieur vau 's Rijks Watcistaat alhier. 

Bij de behandeling van de begrooting der gemeente 
voor 1882 is het voorstel om de jaarwedde van den 
gemeenteurchitert niet te verhoogen, maar zijne 
instructie iu dien zin te wijzigen, dat hij ook voor 
particulieren werkzaam mag zijn, vurworjien, cn 
daarna een voorstel aangenomen om zijne jaarwedde 
met f 500 te verhoogen en te brengen op f 2500. 
De vaste jaarwedde vau den directeur der gemeente-
reiniging werd verhoogd met f 200 en gebracht op 
f 1000, met behoud van 2 pet van de bruto opbrengst 
vnn den niest, welke opbrengst ruim / .10.000 be
draagt. 

Utrecht. Door den Raad van Commissarissen 
ïs tot secretaris vau de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staalsspoorwegen benoemd dc heer J . L . Cluy
senaer, thans chef van dc afdeeling »Wegen Werken." 

Middelburg. Tot ingenieurs vau den l'rovin-
cialeu Waterstaat zijn benoemd de heeren S ix , L a m -
brechtaan an K. 11. Stieltjes, respectievelijk ter stand
plaats Zierikzee, Goes en Terneuzen. De heer 
Stieltjes heeft voor deze benoeming bedankt 

Uiikomligingen van Aanbestedingen. 
•aanaaaa. ' N»v. 

(.orlin IMOII . le 11 uren, door bet bsStaUf vau bel 
waterschap der Hiilpgnten in den Lande van lleusden-
en-.Mtena. in de sociëteit IJezelligbeid: bet maken en 
samenstellen van ongeveer 16(H) M* riet beslag, iu 2 perc. 

Diinlrei lit . te 12 ureu. donr bel gemeen lelies t: bet 
opruimen, hei»lt-|lcn en wederopbouwen van de door-Mem 
beschadigde overdekking der lood-en lot composibereiding 
en aschlnods. opbel terrein der mestvaalt aan de Mijl bij 
Dordrecht 

'«- l lnge, te 1 uur, door burg. eu wetb.: Lo. bet bouwen 
eener voetbrug aan de Siugelgiacbt tegenover de Jucob-
Ciitsstniat. aldaar: bel aanleggen van een riool in een 
gedeelte van de Li lil ii-van-Meerder voort, aldaar. 

viiixieriliiiii. te I uur. doorbel ministerie van koloniën, 
iu bet gebouw Tol. Nut. van 't Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigd beden, in 14 perc. 

Amnterrinm, te 1 uur, donr bet bestuur van bet Wil -
letnsji.uk. iu bet paviljoen van bet Vondelpark: bet dem
pen van slooten, bel maken van de aardebuan voor nieuwe 
wegen en het ophoogen van een plein iu den Hiiiuendijk-
scbe-Hiutenveldei-sebeii jMilder, naast bet Vondelpark. Iul. 
bij .le In id schai larchitectcii .1. D. eu L. I'. Zocber. 

I t i - l l ib iu rn . te 1 uur. door II. Ilenke-.cn J. II. Men
kes Jr.: bet maken van een straatweg met bijbehoorende 

H o m e . te 2 uren, door burg. en wetb.: bet bouwen 
vau eene school te Borne voor 240 kinderen, en eene school 
te Zenderen voor IfiO kinderen, in 1 pen-eel. Aanw. te 
0 mvn. 

t ( rei li t , donr de directie der Nederl Huns) mor weg
maat schappij: de levering van iO.000 ijzeren dwarsliggers 
met toebchooren. 

Huneer-in i Me . bij A. Spier: Int leggen van een nieu
wen draai vonder over de Drentscbe Hoofdvaart bij bet 
Oranjekanaal. 

VYoeiiiulag, tt \«* 
Utrecht, te 10 uren. in bet gelmuw voor K. eu VV: 

bet inrichten vau privaten bij de kazen p Dainbist. 
aldaar, volgens bet tonnenstelsel. Itamiug ƒ2.100. 

's-Baew, te 
enz., ten diens 
grond- eu audi 
spoorweg Nijmegel 
te Arnhem en deu 
f 4S.000. 

•1 • bet i 
Ier Sta;itss|HHirvi 

rie van waterst. 
bet maken van 

•Cliei N.jui 
mfdiiigeuieur, 
gen. Uaming 

lliinilerit.i; . 10 ItOV. 
a-Hage, te 11 un-n. door bet ministerie van marine: 

lu-t Imuwen en leveren van 2 loodskotters. met bestlne ling 
en inastgesud. van 20 M. 

Itrrrl i l , le 12 uren, iu bel Haag-s be KoOiebuis: bet 
amoven-eii van een winkelhuis up de Oudrgrarht bij de 
llakkei buig, | i f18. ,.„ bet bouwen vau eeu getleelte hotel, 
uitmakende bet le gedeelte van de verbouwing van bet 
hotel: Het Oude Kasteel vun Antwerpen, lnl. bij deu 
architect W. .1. van Vogelpoel, aldaar. 

I.riniiii^eii. le 123/, uren. door burg. en wetb.: bet 
bouwen van een gelmuw voor gvmnusium. Hilj. mz. tl 
November. 

Kleuw- . tm«ter4am, te 2 mvn. vuor notaris Jhr. Mr. 
A. W. vau Holthe lot Echten, bij Jau van Dalen: het I -
wen van 10 arbeiderswoningen op de kanunlstrook bij het 
einde der verlengde lloogcveensche Vaart Aanw, te 
11 uien. 

VrlJtlHK. l l Me», 
H M i t r l b u r g , i 10 i 

i bet gel 
do. het i l-lei 

•stuur: lo. 
bet driejarig onderhoud van bet kanaal vau Sluis naar 
Brugge, Nederl. gedeelte. Aanwijzing 7 Nov. Raming 
v.mr :i jaren ƒ2000 : 2o. idem vau'de aanleg- en lo-pl.ial-
voor visschers in den Brakman bij de Isabellusluis. Aanw. 
7 Nov. Raming ƒ 6.11) por jaar. 

- I U M I I . te LO't uren. door bet ministerie van wa
terstaat enz., aau het gebouw van het pTOV, bast: het 
voortzetten der verlietering van hel kanaal de Dieze eu 
zijne i Ik filings werkeu iiieu Iiij liet (url Crevccueur. Itmiuig 
f\\,;im, 

I r n l i r m Ie II uren in lie Ho- nie • liet verlletCI'CI! 
van bet werk te Westervoort. lnl. bij den eei-la.inw. 
ingenieur te Zutfen. Raming ƒ40.000. 

( . ru i l ingen , te 12 uren. door hel ministerie van bin
nenl. zaken, aau hel gelmuw v.m Int prov. bi-stuur: bet 

illegekamer, bel verplaatsen 
uit In iu wet 
sc I ie i dings i 
pnrticiswoj 

! 
ll bet vei 

I etuis 
ƒ 6000. 

Ilunrlem, te 12'/* 
Wijk. in bet Hotel Lie 
hutcl eu winkelhuis, < 
te Zandvoort 

' « - U i i g e . te 1 uur. 

stei 
richten I 
•li ziekei 

hel 
•rbaud 

de 
staande 
Uaming 

a. door den architect J. C. van 
'Or: bet bouwen vau een café-
en terrein aan de Halerij-d raat 

mi onderwijzers woningen, iu 1 iierc.; So. hel 
den en witten van onderscheidene openbar 

bet ministerie van waterst. 
lo. bet verbouwen en bet driejarig onderhoud vau 

de Rukspnst-eu-telegrualkautorcit te Vlissingen. Uaming 
f 16.000: 2o. het verhouwen en het driejarig onderhoud 

Van bet HijksjiostkatiUtor U* Middelburg. Raming f 4450. 
K m i i r i h t i i i . le I uur. door burg. en weth: bet Imu

wen van eeue school met woning aan de Tuinderslaaii. 
lnl. aan het Timmerhuis. 

Z a l e r d . i - , 1 1 H«V. 
l ' lrrrhl , te 12 uren, dimr het prov. best.: bet verhoo-

gen van eeu gedeelte van den llie|ieudaalscliedijk ouder 
de gemeente Muarseveen, over eene lengte van 150 M. 
aanw. y Nov. 

I I H arden , te 12'L uren. dimr het gei neen te best.: 
liet onderbond van schoolgebouwen, scl mol men helen 

'iimnhou-
penhure gebouwen, 

in 4 pen:.: So. bet doeu van eenige herstel lingen aan on
derscheidene gebouwen en meiilmlen, in :\ pere. Bilj. 
inz, 11 Nov., voor S uivn. 

Maand»* . 14 RéV, 
n-Hage, le 11 1 . uren. door hel ministerie van waterst. 

enz., aan bet gebouw van bet prov. bestuur: bet bezin
ken en bestoeten van den Oudehoornsclieu zeedijk tus
schen de Hooriische hoofden. Uaming ƒ:18,500. 

Kampen, te :; uren, dimr deu aauneiiier J. II. Vos Sr.: 
bet verf- en glaswerk van de in-aanbouw-zijiide bimgere 
burgerschool en gvmn isinui te Kaui|ieu. i Aannemings-
sotn van den bouw'bedmagt ƒ1:14,000) 

iMtmiag, ' ta nas. 
« - l U j c e . te 11 mvn, ten kantore van den ontvanger 

der successie eu domeinen: het Imuwen van een berteu-
stal En de Koekamp, aldaar. Aanw. 11 Nov., te 12 uren. 

t'trerht, te 2 ureu, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorw., aan bet coiiti-aulhiirouu : lo. het leveren 
vau eiken wissel hou len, iu 2 pen.; 2o. idem van '•talen 
spoorstaven, stalen lasch- eu onder legplaten en ijzeren 
baak- en schiijcfboiiten, iu 2 perc. Iul. a;iu het ceutruat-
bureau. 

Waalwijk, li- .1 uren. op bet raadbuis : het veilmiivveu 
en vergrooten van het bestaande schoolgebouw, lnl. bij 
den architect C. van Mierlo, te 's-Riscb en den opzichter 
I. van Dijck Jr.. te Waalwijk. Aauw. ti Nov., te 8 uren. 

Hrti'll-iliti; . ff) V u 
l'ernl» te 9',', uren, door burg. en weth.: het verbou

wen der gemeenteschool, niet de levering der materialen 
en schoolumeuhlei iti-u. lnl . bij deu aivhitect J. I. van 
Waning, te Rottenlam. Aauw. 14 Nov.. te uren. 

'••Hage, te 11 ureu. door hel ministerie van waterst. 
enz.: de voortzetting der restauratie van bet Oud-Stad-
houderlijk Kwartier op het ButtUnhof te 's-Hage. (timing 
ƒ 85,01X1. 

'-.-Hi.ge. te 12 uren. dimr het ministerie van waterst. 
enz,, teu dienste der Stiatsspoorwegen: lo. het maken 
eu stellen van den metalen bovenbouw voor de brug over 
dan Bijn uabij Rbeiien. Iul. hij den hoofdingenieur, te 
Arnhem eu deu seclieiugeiiieur, U' Bbeueti. Aauw. 7 eu 
8 Nov., te 1 uur. Raming rv35,uO0; lo. liet makeu van 
de gniudwerken, de kunstwerken, den Imvenbouw. de 
overgaiigs-en eenige beveiligings-en ufdii-lingswerken voor 
den spoorweg (inmingen—Dtdfzijl. lnl. bh den hoofdin
genieur te Zwolle. Aanw. 7 eu fi Nov., te 10 uren Ka
ntint; .' I.- ••.'."( II. 

telden, te 12 uren. door dijkgraaf en beeinradeii van 
Rijnland, iu bet (jeineenlaiidsliuis: lo. de vet breeding 
van deu rijweg op den Spauriidauisc bedijk ter wc derszijde 
van Slulenlijk. iu 1 peiv.: 2o. de levering vau 150 M 3 

grint op de werf te Halfweg, in I pere. 

Kot lei-dam . te I uur, door huig. eu weth " het bou
wen van eene school met woning aan de Van-der-VVerlf-
straat. Inl. aan het Timmerhuis. Aauw. 10 Nov.. te 
11 uren. 

Il.iiiiler.lai: , f7 ' V B » . 
1 I rei hl . te 10 uren. iu het gebouw VOOT K. ell W.: 

liet leveren van hout ten ImlnN-ve van materieel der genie, 
vuur liet iu staat van verde liging brengen der werken iu 
de Nieuwe IJollaiidscbe waterlinie. Ruiling /' 60,000 a 
j 65,oo;x 

Weert, te 11 ureu, dimr burg. en wetb. vau Weert-
en-Stramproij: de kunstmatige verbetering van den weg 
van Weert over Slr.tuiproij naar de Helgisidie grens bij 
Moletilieersel, met de mmdige kunstwerken, iuhegrepeii 
een zijtak naar T.ingelrov. ter lengte van 1)640 M. Aanw. 
Hl Nov.. te 11 uren. 

Itell'i , te 12 uren. door den directeur der artillerie-
stapel- eu const rurlietuuga/ijiieii; 

le perc. 125 stuks heele haren buskruitkl leu; 
2e • 800 halve idem idem 
3e * .1500 KO. koperplaat dik 0.000» M.: 
4e n iMl.eno | Ull-ssuigpIlUtl dik ().<HI2.1 M. 
l'trerht. le 12 uren, door de directie der Nederl. Tram-

wegi naai schappij : het maken van de aardehaan en kunsi-
Werken, eu bet leggen der s|mreii eli wissels vuor deu 
tramweg Bolsward -Harlingen. lnl. l i j de ingenieurs j . 
I. van Waning, te [{otterdam en Vau Koppel, te Bolsward. 
Aanw. 12 Nov., te D ureu. 

Haarlem , te 2 1 ' , uren, dimr le-t uiinisterie vau wa
terstaat enz... aan bet gelmuw van bel pniv. best.: bet 
driejarig onderhoud der Hijksliatenwerken op Terschelling. 
Aanw. 12 Nov. Raming 1 12.000 per jaar, 

Vrijdag, f a kam. 
Zaandam, le 11 uren. door dijkgraaf en heemraden 

van den polder ftffTtiasn, in bet IteursgelKiuw: lu. bet 
vijfjarig onderhoud van de :t wateriuulens: 2o. idem van 
de heide zeesluizen en van eenige binnenwerken ; So. eenig 
diep- eu baggerwerk. 

t.riuiini;eii le 12 uren. dimr bet uiinisterie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van deu Rijks watermolen aau de 
Biunen-Aa bij Nieuwescbaus. Aanw. II Nov. Kaming 
j 5H5 per jaar. 

't Zandt , te 8 uren, dimr burg. en wetb.: hel houwen 
van eene school v.mr L. O. lnl. bij O. de Leeuw Wielaud, 
te Loppersum. Aanw- te 1 uur. 

laleedasj, Nov. 
IIe«L'e-XM atuwe , te 12 ureu. door hel polderbestuur 

van De Nieuwi-Zvv.iluwe. bij A. de Waard: lo. bet leve
ren en stellen van een stoomwerktuig, stoomketel, cen
trifugaal pomp en uanhooron; 2o. bet amoveeren vau deu 
bestaande!) windvvatei uio|en des pilders. eu bel op- eu 
muist diens fundament eu maken der geitouwen vuur 
plaatsing der genoemde werktuigen eu verdere tut de 
stichting van het stoomgemaal liebimivnde werkeu. Iul. 
bij den architect J. PauJ, u- Zevennuisen. Aauw. 12 Nov., 
te 11 un-n. 

Maandag, a l >m. 
•-Hage, te l i l ' , ureu. dour In-t ministerie van water

staat euz., san bet gelmuw van het pniv. Iiestuur: het 
driejarig onderhoud vau de overlaten in den Waaldijk 
hoven liorincheiu, mei de hijhohimrciide sluizen, duikers 
enz. Aanw. 16 Nov. Raming r'TSéfl SST Jaar. 

IniNterdam . te 12 uren. iu bet maatschappelijk ge
lmuw tier Maatschappij voor den Werkenden Stand: bet 
afbreken der gebouwen op de perceelen genaamd nUlauw-
Jan", aan den Klovemerduugwal uns. 87 en SU eu aau 
den (iroeiieburgwal nu. 24: eu bet ter/elfde plaats op
bouwen van een gebouw der Maatschappij vuor den Wer
kenden Stand. Raming /9MMQ. 

Hii-miileii, te 12 uren, iu de inrichting ('oudewater: 
de bouw eener dinvteui-swoning op de bestaande i'uiidee-
riug aan de ge skundige inrichting voor krankzinnigen 

oudewater", le Kost na Ie ti. lnl. bij den aivhitect I'. 
Muijsken, le Amstenlam. Aanw. 10 Nov. 

Sijkrrk, dimr den dijkstoel van bet polderdistrict De 
Arkembeeii : het stellen en leven-u van eene stoommachine 
met 2 ketels en 2 schepnnieren, ten behoeve van de be
maling van deu pilder. lnl. hij de ingenieurs Van Hasselt 
eu He koning, te Nijmegen. 

i»ht-4ac. » Hor. 
A » r n , te ll>' t un-n. door bet ministerie van waterst 

enz., aan bet gelmuw van bet prov. best.: het éénjarig 
onderhoud van het verhiudiligskun.ial v.m de Drentscbe 
met de Friese be wateren. Aanw. 15 Nov. Kaïiimg /'3600. 

Ulrerhl, Ie 2 uren. door de maatschappij totexpl. van 
Staatss|HK>rwegon, aan het ceiitraalhureau: het verrichten 
van grondwerken, het wijzigen eu Uitbreiden van sporen 
en wissels, bet maken van eeu hoofdgebouw, eene vee la
ding en perrons, alsmede bel uitvoeren van eenige andere 
werken len behoeve van bet station Grjjpskerk. lnl. aau 
bet centraalbureau en bij den sei-tie-ingcnieur to (trillin
gen. Aanw. 10 Nov., te I uur. 

Wariindajc, s» Nov, 
'o-Hage, te 11 uien. door bei miuisterie vau SfaterSt 

enz.: lo . het verrichten van herstel lingen en vernieuwingen 
aau de werken van deu Ikiarilwijks.'hoti overlaat met de 
Rijksduis in de oostelijke v.i.irlUfe vau Waalwijk, met 
het éénjarig onderhoud; beuevens bet znonrmdig leggen 
in '82 der zouiersluitiug m dien overlaat Aanw. ID Nov. 
Raming ƒ 21)50: 2u. de herstellingen eu vernieuwingen 
aan de Kijksh vier werken op het Zwartewuter, met het 
onderhoud dier werken en de afbakening van bet vaar
water ged. '82. Aauw. 1« Nov. Raming ƒ7050. 

Ilanderdag. 1 4 Nar. 
Middelburg, te 10 uren. dimr liet uiinisterie vau wu-

te I's tuit enz... aau lu-t gelmuw van hei prov. best.: l o . 
het lei bonden eu verbeteren ged. '82 van de haven
werken te Breskens. Aanw. 11) en 21 Nov. Raming 
ƒ 6.150: 2o. het houwen van eene schutsluis in liet zij-
kanaal beoosten Sas-v.in-Oeut. Aanw. 16 en IK Nov. Ka
ming -'Toioou. lo. bet maken vaneen zijkanaal beoosten 
Sas-viin-tient en bet verbreedt n venliejien van bet 
Nederlandsch gedeelte van het kanaal vau Neuzen. 
Raming ƒ 500,000 ; 4u. bel bouwen vau eene ijzeren draai
brug met vast gedeelte nver bet zijkanaal naar de l'assluis. 
Aauw. 16 en 18 Nov. Raming ƒ23,500. 

Haarlem, te 2 ' ' t ureu. door het ministerie vau wa
terstaat euz.. aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderli I van de i ms ter-buitenhaven le Medeiu-
hlik. Aanw. Hl Nov. Raming ƒ 2000 per jaar. 

Dlnadag, ! • y<>. 
Aaaen, te 11 ' , uren, door het uiinisterie van water

staat enz., aau bet gebouw van bet prov. best.: het ver
beteren van hel ui de pniv. Drente gelegen deel van bet 
Meppelerdiep. Aanw. 22 Nov. Raming /~"3,0Uu. 

Warnadag. SO Soa. 
'a-llage, te 11 uren. dooi het uiinisterie van water-I. 

enz.: het maken vau verdedigingswerken aan deu rech
teroever van hel Mallegal. tusschen de kilometerraaien 
121 eu 121, onder de gemeente Dubbeldam. Aauw. 26 
Nov. Riming ƒ 41,400. 

Ilanderdag, I Drr. 
Haarlem, te J 1 , ureu. do.ir bet ministerie vau water

staat enz., aan bet gelmuw van het prov. best.: het drie
jarig onderhoud der Kijkshuven werken te Medeinblik. 
Aanw. 26 Nov. Raming ƒ5200 jier jaar. 

Vrijdag , 1 Uer. 
Middelburg, te 10 ureu. dimr bet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van hel prov. bestuur: 
het verdiepen van de buitenhaven le Hansweert Aanw. 
26 en 28 Nov. Raming ƒ1.18,000. 

'a-Vearh, te Iu' , uren. dimr het uiinisterie van w:i-
teiNtaal euz.. aan lu-t gebouw van het pniv. best.: liet 
driejarig onderhoud der Kijk-.-haven- en riviervverken te 
Willemstad, met de zelfn-gi sti verende iieilschaal aldaar 
en die te Steenbergschesas. Aauw. 25 Nov. Raming 
ƒ4600 per jaar. 

Ciranlngen, Ie 12 nren. door lu-t ministerie van wa-
terstaat enz., aau bet gelmuw van liet pniv. bestuur: 
het driejarig onderhoud van de Hiiks-groole wegen en 
van de verspreide Rijksbruggen in tirouiiigeii, in -1 perc. 
eu iu massa. Aanw. 25 Nov. Raming: peiv. 1 ƒ8700, 
| K U V . 2 ƒ11.230. peiv. S ƒ18.000. 

Zvtulle, te 12 ureu, door In-t ministerie van waterst 
enz., aan bet geitouw van het prov. bestuur: bet drie
jarig onderhoud der havenwerken te lllokzijl. Aanw. 26 
NOV. Raming ƒ 2478 per jaar. 

Danderdag, *> Dee. 
Haarlem, te , un-n, dimr liet ministerie van wa

terstaat euz,, tuu liet gebouw van hel prov. best.: bet 

driejarig onderhoud der Rijks-zee- en havenwerken up 
Vlieland. Aanw. 1 Dec, Raming / 38.000 per jaar. 

Vrijdag. O Der. 
Middelburg, te 10 uren. door bet ministerie vau wa

terstaat euz... aau het gelmuw van bet pniv. hestuur: 
het driejarig onderhoud van de Kijksvvaterleiditigen bo
sratten OB betsistrii het kanaal van N'euzeu. Aauw. t en 
5 DIM-, Kaming ƒ6270 per jaar. 

Arnhem, te 12 ureu, dimr bet ministerie van water
staat enz., aan het gelmuw van het prov. bestuur: bet 
vervangen van de Veldweg- eu Woudvlotbruggeii door 
ijzeren draaibruggen over liet Apcldoorusche kanaal. 
Aanw. 1 en 3 Dec. Raming /'lO.lCO. 

Vrijdag. I » Der. 
Helder, te 2 uren, dimr burg. en wetb.: de straatver

lichting aldaar, dimr middel van sleenkolengas. 

Allooi» van Aanbestedingen. 
Bedum, 17 Oct.: het herstellen van walg loon ogen in 

den oostelijkeu lledi imlder: mgek. V.i hilj., als: 
S. Kleiner, te Bedum, ƒ 3100 
S. Ubels, .1 idem l 3000 
S. Meijers. l idem l 2925 
L. Los, » idem » 2850 
J. Kbppus. * idem > 2660 
J. K. van Dijk. • idem i 260» 
W. A. de Vries, • Garnwerd, » 2600 
T. Bos, . Bedum, - 24V0 
A. Üciminga, i idem i 2487 
.1. Zeldenr.ist, i Warfum. - 2485 
M. Heersemu. • Warfhiiizcii, i 2470 
J. Lubsen, * Zuidwutde, • 2300 
H. Westerholl, » N.wrdwolde, » 2136 
gegund. 

l'tnrlii 27 Oct.: liet maken van eeu station mei 
wagcnlooil-en enz. te Sneek. ten behoeve van deu stoom
tramweg Sneek—llolswurd; minste inschr. waren Molenaar 
en V. d. Steele, te Sneek, voor ƒ24.048. 

Leeuwarden. 27 Oct.: bet afbreken van tie bestaande-
en bel bouwen van eeue nieuwe bouten draaibrug te 
Finkutii: aangenomen door liebr. Joustra, te Haard, voor 

ƒ 1337. 
Z w e l l e . 28 Oct.: bet verbouwen eenerin de buurtschap 

Westenholte gelegen boerenwoning voor rekening van fl. 
Voortbuis; ingekomen 4 hilj., als: 
F. Flik, le Zwolle, ƒ 2U89 
A. v. i l . Weer.lt, i Kampen, » 2680 
lilorich en Weener. » Hasselt l 2189 
0. v. d. Beid. » Zwolle, * 1978 
gegund. 

'a-Hage. 31 Oct.: hel driejarig onderhoud van de groote 
en andere Rijkswegen iu Zuid-Holland, iu 8 peiv.: minste 
insein. waren: 

peiv, I. J. L. de Jung, te Ameide, voor /r7243; 
» 2, J. F. de Rony, te Leiden, voor / 14,581); 
" H, l'b. Verbruggen. te Waddinksveen. voor ƒ21,187; 
» 4, C. Bis AZ. , te Dordrecht, voor /6100: 
B 5. F. de Uoov, te Oegstgeest, voor ƒ 17,949; 
» fl, 7 en 8. (l! de Rimg, te liurincbein. resp. vimr 

ƒ5548, ƒ11,998 en /'l-'UI.I. 
Amaterdam, .11 Oct: bet maken van eene loods voor 

bestelgiiederen. op het slatiouseinplaceiueiil te Zutfen. 
voor de Holl. f.lzeivii-sjHmi vvegm;Litschappij; minste in
schrijver was ,1. J. Landeweert. te Zutfen. VOOT ƒ2298. 

Hal terdam, 31 Oct.: het maken van eene vr te brug 
over de Singelwetering te Hottenlaiii. eene ijzeren draai
brug te Delfshaven. het verplaatsen van eene ophaalhrug, 
liet maken van 2 sluisdeuren en van een viaduct voor 
de Rotterdamse be Tr.uiiwvginaatschappij; ingekomen 14 
bilj.. als : 

K. S. Beniner, ie Rotterdam, ƒ47,000 
T. v. d. Weiden, • idem l 45.900 
('. Hoogetidoorii. » (iiesendiim. » 44,400 
J. de Moid ester. i DelMiaveu, » 40.100 
W. N . Schrduar, » Oegstgeest, » 39,887 
.1. de Ureu. i Rotterdam, » 39,849 
W. P. v. d. Uan , » idem i 39.800 
P, Boete, l Alblass.id.im. • 89,118 
W. I'. Schreuders, - Rotterdam, • 38,99» 
F Streelland. » Sliedrecht, • 38,»83 
II. Uigervvaanl. * Kralingen, » 38,480 
lt. v. .1. Drilt en K. Haasnoot, .» Katwijk a/Zee, * ."18,100 
J. IL Kuiters, i Qroaatoo, * 37,9»7 
H. Wieuhoven, i Schiedain. I 15,500 
gegund 
Raming i 37,500 

AniHtrrdam, 31 (lel.; het maken en stellen van den 
metalen bovenbouw van eene diihbele-basciilebriig over 
de Leuiairegnicbt en van eene draaibrug over de Ileeren
gracht; iugek. 5 biljetten, als: 
Gule Ihilbiiiug-bulle. te Ober ha ii sou, ƒ 60,550 
II. Dalhuinen, l Kam|K>u, » 58,600 
Deun eu llauiluin. i Dordrecht • 57,426 
Schretlen en Co., > Leiden, l 55.471 
Ik-llefmiil en Levv.pie. . Heist.il lez Lii-ge. » 54,500 

t't u i In, 1 Nov.: verkoop van gebruikte spoorsta
ven, pltutstllkken loiiobevvegillgell. lascli- en eindpl.it.-n, 
schroef- en h.takbouten, afkomstig van de lijnen der Staats-
spimrwegen en liggende op bet statiuu Zwolle; ingek. 6 
bilj., als: 
1'. C. Ilruijiiiugs, te Amsterdam, ƒ 31.25 
A. D. Hamburger. » Utrecht. * 32.56 
Merivm en La 1'nrte, « Amstenlam. •> 85.05 
R. S. Stokvis eu Zn.. * Rottenlam, » 35.50 
Wed. J. (' Massée en Zn., a Goes, 35.31* 
A. K. Oving. i Rotterihin. • 35.65 
per 1000 KO. 

Zullen, I Nov.: liet vernieuwen der bedekking van de 
Oo-.ivis-ns.be brug: ingek. 6 bilj, als: 
J. A. Oarvelink. te Zutfen, ƒ 1129 
(1. St biuiiik, * idem « 997 
O. .1. Konrdeiiian, « idem n 985 
A. W. Welsing, l idem » 956 
A. Muldeiije. i Warusvcld. » 914 
liebr. Landeweert, » Zutfen, » 846 
gegund. 

\ijiingf,i 2 Nov.: de levering van 575 M. boord- of 
of haudsteeti, 85.000 straatkeien, alles van Niedermendi-
gersteen: ingekomen 2 biljetten, als: 
Servais Sohne, te Keulen, ƒ 5569. 
Josiie Loeb, >. Miiyen, l 5216.90 

of f 2.1)0 per M' voor de handsteenen en ƒ 47.44 per 
1000 'stuks v/d keien. 

Leeuwarden. 2 Nov.: het maken van houten vloeren 
iu de heide zijgedeellen der bcurszual eu bet makeu van 
een bouten tocbtvvaiid iu de vestibule der licurs; minste 
inschr. was K. Ketelaar, te Leeuwanlen, v.mr f 1310. 

'a-Hage. 2 Nov.: lu-t makeu van ecu ivscrvoirgelmuw 
met bergplaats, deu ondcrlmiiw voor eeue waterkraan en 
verdere werken op het goeilereiistation in de Stadsrietlau
den te Amsterdam; ingek. 13 bilj. ats: 
R. Posthuma, te AiiieisfiNirt. f 39.379 
.1. I'. Kieken en H. Krot • Amsterdam, '• 3&,650 
Peelers en [{.mlofseii, » idem * 34.792 
M. Schreuders, i Uselmonde, i 33,833 
A. Kramers, » Amsterdam, » 33.800 
II. Hendrix, * idem l 33,100 
A. J. vau Liemt, • idem » 32,950 
A. vuu Zeist » idem » 32.480 
M. A. .1. Taverne, » 's-||age, » 81,804 
II II. Hoekstra, » Leeuwarden, •• 31,070 
C Hoen, i Nienwendam, » 30,840 
P, Verbruggen, • Wadilinksveeii, I 29,845 
B. v. d. Weerden, - Amsterdam, • 27.520 

Beera, 3 Nov.: de vergnmting van bet schoollokaal; 
aangenomen door A. V. Janssen, le Vlijmen, voor ƒ4440. 

Vervolg der Berichten en Medeileelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Zwolle. In de op '20 October gehouden gemeen
teraadsvergadering is besloten, aan het bestuur der 
alhier opgelichte ambachtsschool een jaarlijksche sub
sidie te geven vun ƒ 0 0 0 , alsmede voor die school 
een lokaal beschikbaar te stellen. 

Leeuwarden. In eene vergadering van de 
Commissie voor den in de maanden Juli eu Augustus 
te Leeuwanlen gehouden iiutionuleii wvil.itnjil op het 
gebied der nijverheid is besloten, dat de uitreiking 

der bekroningen zul plaats hebben op Vrijdag den 
l l d e n November e. k. , in eene feestelijke bijeen
komst in de Harm one-/aal. De Kere-Voorzitterder 
Commissie, de heer Mr. W . .1. van Weideren Baron 
Hengei's, Burgemeester, zal daarbij het woord voeren. 
Behalve eeuige hooge autoriteiten, zullen de letlen 
der Vereeniging Nijverheid met hunne dames, de 
jury-laden, commissarissen van orde en nog anderen, 
die de Commissie hunne goede diensten nebben be
wezen, tot bijwoning der feestelijkheid wonlen uit
genoodigd. 

Utrecht. In het laatst van Mei werd de ver
bouwing van de schouwburgzaal naai' het ontwei-]) 
van de architecten II. P. Vogel en F . W . van Oendt 
JGz. nun den heer A . C. Vink te Utrecht aanbesteed. 
Binnen den tijd van vijf maanden werd het beslaande 
afgebroken, dc nieuwe saai inet hare fondementen 
opgetrokken en het geheel zooverre afgewerkt, dat 
de eerste voorstelling op Vrijdag den '28 Oetober II. 
kon plaats vinden. Men stelt zich voor in hel voor
jaar aan ecu eu ander de laatste baud te leggen en 
acht het niet ondienstig de aandacht der bouwkun
digen te vestigen op ue stalles of klepstoelen , van 
Amerikauiisrh model, door de firma Brongeren Haag-
mans te Rotterdam gelevenl , die zich door doelma
tigheid en uiterst billijken prijs onderscheiden. 

Ken woord van erkenning wordt hierbij gebracht 
aan den wakkeren l'tivehtscheii aannemer, die bin
nen vijf' maanden tijds deze verbouwing tot-stund-
bracht. 

Arnhom. Tengevolge zijner benoeming tot inge
nieur van den provincialen waterstaat in Zeeland 
heelt de heer C. L . M . Lainbrechiseu verzocht, niet 
in aanmerking te komen voor eene benoeming tot 
adjunct-ingenieur van den Provincialen Waterstaat iu 
Gelderland, en is door Gedeputeerde Staten in zijne 
plaats op de voordracht geplaatst de heer \ V . K . 
Behrens te Nijmegen. 

In de zitting van 3 November is tot genoemde 
betrekking van adjunct-ingenieur van den Provin
cialen Waterstaat in Gelderland bij herstctinning 
benoemd de heer J . Bohtlingk, civiel-ingenieur te 
's-llage, met 30 stemmen, tegen 24 stemmen, uit
gebracht op den heer P. J . D i rks , civiel-ingenieur 
te Amstetdam. 

G o u d a De opening van den stoomtram Gouda-
Bodograven zal plaats hebben tegen de helft van de 
volgende maand. De loodsen voor de rijtuigen 
komen naast bel station van il«- Nederktndsche Rijn-
sjioorwegmaatschappy tc staan. 

Delft. Aan de Polytechnische school hebben zich 
voor het examen iu rechtlijnig teekenen en pcrsjiec-
tief aangegeven 11 candidaten, waarvan zijn opge
komen H , en afgewezen 5 candidaten. Geslaagd zijn 
de heeren A. F. Gips, te Schiedam; A . Koppsjaa, 
tc Delft eu K. van der Schuit , te Roermond. 

Haarlem. Voor de bcuociuiug van een hoofd
ingenieur van den Piiivineialen Waterstaat in Noord-
Holland werden door Oedeputeerde Staten voorge
dragen B. Hoogen boom, ingenieur vau den Rijkswa
terstaat te Hoorn, en .1. Scholtona, kapitein , eerst
aanwezend ingenieur te 's-Hertogenbosch. ln de zit
ting van 3 November werd als zoodanig benoemd 
de heer J . Scholtens met 33 stemmen; op den heer 
lloogenboom werden 31 stemmen uitgebracht 

Ede. De heer A . A . 0. de Vries Robbé , hoofd
ingenieur van het stoomwezen , Ridder der Orde vun 
deu Ncderlandschen Leeuw, is dezer dagen overleden. 
Voor ruim '26 jaren was hij de eerste, die als Rijks
ambtenaar met het opzicht over het stoomwezen 
werd belast, waarover hem in 1S7S het hoofdtoe
zicht is opgedragen, terwijl hij toen tevens districts-
iiigetiieur van Gelderland eu Utrecht bleef. Met zijn 
vriend J . J . Cremer heeft hij vee] gedaan tot ver 
betering van het lot der arme kinderen in fabrieken. 

P R I J S V R A A G VOOR K E N E S T U D E N T E N -
SOCIËTEIT T E G R O N I N G E N . 

Daar het programma van de in het hoofd dezes 
genoemde prijsvraag geene melding maakte van de 
wijze van beooruosling, heeft de redactie van dit 
weekblad zich tot «Ie bouwcommissie gewend met 
verzoek daaromtrent te worden ingelicht. Uit de 
gevoelde corn^jmndcntie, die hieronder wordt mede
gedeeld, blijkt dat het in de bedoeling ligt bij de 
beoonleeling de voorlichting eu hulp van bekwame 
bouwkundigen in te roepen, 

Arnhem 1 November 1881. 
Den hear ll. Boelmam ter SpiU, 

Secretaris der bouwcommissie 
voor de Studentensociëteit. 

Groningen. 
Weledele Heer, 

In het nommer van Zaterdag 11. werd de adver
tentie van de door uwe Commissie uitgeschreven 
piijsvraag geplaatst en ook aan het programma werd 
eene plaats ingeruimd, om de bouvvkuudigen mei deu 
inhoud daarvan sgiocdig in kennis te stellen. 

Kr blijft echter eene zaak over, die eenige toe
lichting vordert en ik neem de vrijheid uw aandacht 
daarop tc vestigen en te verzoeken m i j , liefst par 
ommegaande, tie bedoeling der Commissie mede te 
deelen om daarvan door middel van het weekblad 
aan de Imuwkuudigen kennis te geven. Daaidoor 
zal U veel moeite gespaard worden , daar het gewoon-
lyk niet aan aanvragen om inlichtingen ontbreekt, 
vooral als er in het programma iets gevonden wonl t , 
dat verdere omschrijving vordert. 

Ik bedoel niet het Imvenstaniidc U E d . beleefdelijk 
te vragen op welke wijze de Commissie van Heoor-
deeling der antwoorden op de prijsvraag zal worden 
samengesteld. Is de Jury niet benoemd, dan zou 
ik gaarne weten of die benoeming door Uwe Com
missie geschiedt en hoeveel bouwkundigen daarin 
zitting zullen hebben; heeft de benoeming reedt 
plaats gehad, dan verzoek ik U opgave der namen 
en verlof om daaraan publiciteit te geven. Het zal 
wel onnoodig zijn U de verzekering te geven, dat de 
mededingers prijs stollen om vooral te weten op 
welke wijze eu door wie hun werk zal beoonletdd 
wonlen. 

Hoogachtend teeken ik mij 
Uw Dw. Dienaar 

V A N O E N D T , 
Redacteur. 

Groningen, 2 Nov. ' H l . 
Dm Heer Redacteur 

van 't Weekblad vDc Gpunrker" 
Weledele Heer! 

Krk ent olijk voor het tloci^ ploutsen van het pro
gramma in uw weekblad en niet minder voor de 
door U getoonde belangstelling, die zich openbaart in 
de zorg om ons mi noodige moeite te besparen, is 
het mij aangenaam op de door U gedane vragen het 
volgende te kunnen antwoorden. 

De quaestie eener jury is natuurlijk iu onze com
missie niel, onbesproken gebleven, maar algemeen was 
men van gevoelen, dat publiciteit hierin vooreerst ten 
minste niet wenschelijk zou zijn. Het spreekl van
zelf dat wij bij de beoordeeling der ingekomen ont-
Worpen de voorlichting en hulp van bekwame bouw-
kuiidigLii zullen Inroepen, maar ik geloof niet, dat 
het in de bedoeling onzer commissie ligt , ook indien 

de .juryleden reeds nu benoemd waren, hunne namen 
vóór de liekrouing publiek te maken. 

Mocht evenwel later blijken dat de commissie op 
dit punt van zienswijze is veranderd, dun zal het mij 
aangenaam zijn U dadelijk de mimen der juryleden 
mede te deelen. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn 
Uw dw. dienaar, 

I I . BOaXMAMS T E R BPILL, 
Secretaris der Ruutvcommissic. 

Vd̂ jrl«m, 
Kunstmatige voortbrenging van regen. 

Generaal Buggies, van de Staten van Virgi i i ie , heeft 
een eigenaardig denkbeeld aangegeven. betrellende 
het voortbrengen vun regen. 

Het berust op eene juiste theorie, I wel de toe-
passing moeilijk voorkomt. Men zou temidden der 
wolkeu ontploffingen doen ontslaan door middel van 
dynamiet of andere sterk ontplofbare stollen Deze 
stoffen zouden aangebracht worden op een houten 
toestel, dat aan een ballon woidt opgehangen, en 
de ontploffing zou plaats vinden door middel van 
lonten, die gedurende een hejKialden tijil branden of 
wel door ecu electrischen draad. 

De ontwerper bevestigt, dat de ontploffingen, 
zooals bijv. op slagvelden plaat*, hadden, dikwijls 
gevolgd werden door slagregens. 

Men moet echter in aanmerking nemen, dat ont
ploffingen, die men doet ontstaan bovenin de wol
ken , in eene dunnere luchtstreek, niet dezelfde kracht 
zullen hebben uls dichtbij de oppervlakte der aarde. 
Bovendien, hoe zou men bij bevigen wind een klei
nen ballon in zijn verticalen stand kunnen houden? 

Generaal Ruggtes zegt, dat zijn denkbeeld over
eenkomst beeft met dat van den natuurkundige 
Espy, die voorstelde groote vuren te ontsteken. ten
einde regen voort te brengen. Het doel van deze vu
ren i s , het vormen van eene kolom verwarmde 
lucht; dan zou, indien de lucht boven het vuur voch
tig en kalm wus, de verwarmde lucht in de hooger 
gelegen koude luchtlaag komende, het water van 
deze wolken condonsecron. 

Advertentien. 

M A A T S C H A P P I J 
TOT 

BEV0HDERIN6 PER BOUWKUNST. 
Het B E S T U U R heeft de eer ter kennis van bc-

latigheblmiideii te brengen, dat door de Maatschappij 
dit jaar de navolgende Prijsvragen zijn uitgeschreven, 
te weten: 

1' Buitengewone- ot Eere-Prijsvraag Het 
leveren van plannen vooreen V e r e e n i g i n g s g u b o u w 
voor de beoefenaars der bouwkunst. 

Ter mededinging worden uitgeinKidigd, alle ar
chitecten. 

1*. Prijs: d<-gouden medaille der afaatacbappij, 
benevens ƒ 500. 

2 e . Prijs: de zilveren medaille der Maatschappij, 
benevens ƒ 300. 

3' . Prijs: de bronzen medaille der Maatschappij, 
benevens / 200. 

2'Prijsvraag Een Titelblad voor het Bouw
kundig tijdschrift, hetwelk de Maatschappij doet 
uitgeven. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Neder
landsche bouwkundigen, 

Prijs: de zilveren medaille der Hautsohuppy, 
benevens een getuigschrift. 

3< Prijsvraag. Een Schoorsteen mei betim
merden lioezem, voor een gewoon woonvertrek. 

Ter mededinging worden uitsluitend uitgenoodigd 
de leden der Maatschappij. 

Prijs; de bronzen medaille der Maatschappij, 
benevens een getuigschrift 

De antwoorden worden ingewacht als volgt: 
Voor dc Buitengewone Prijsvraag vóór den 

1 sten Mei 1882, en voor de beide overige Prijsvragen, 
vóór ol op den laten November 1882. 

Het volledige Programma is opgenomen in het 
Bouwkundig Weekblad (orgaan der Maatschappij; 
uitgevei-s de Erven II. V A N M U N S T E R Sc Z O O N , 
ie Amsterdam) vau den Sden November 1881, eu 
is bovendien op Eranon aanvrage te verkrijgen auu 
bet geliouw der Maatschappij, Wijde Kapelsteeg N " . 2, 
ie Amstsrdam. 

Namens hel Restuur, 
C. M U Y S K E N , Voorzitter. 
C. T. J . LOUIS R I E B E R , Sscrstan*. 

Amsterdam, Oetober 1881. 

STOOMMACHINES. 
BOEKE Sc HUIDEKOPER, te Groningen, 
leveren sedert eenigen tijd met het meeste succes 
een nieuw 

Geoctroijeerd middel tegen Ketelsteen. 
Op franco aanvrage wonlen prijsopgauf, gebruiks

aanwijzing eu altesten vau gebruiken* f r a n c o toe
gezonden. 

PRIJSVRAAG 
S T U D E \ T E X-SOCI E T E I T . 

I l l l . Bouwkundigen wonlen uitgenoodigd tot het 
beantwoorden der navolgende Prijsvraag: 

het maken m een ONTWERP voor eene nieuwe 
Studenten-Sociëtei t „Mutua Fides" te Groningen. 

Aan dez<! Prijsvraag 1. v.a Ituink'n .vn L . nretui.' van 

/ aoo. 
Programma'. m o i Situatietekening , y n op franco 

aanvrage te verkrijgen bij .len Hwklinii'ilclaar J . I I . 
HUllRIÏ, Oude lloleringestiaat le ümaituicu. 

ü e ontwerpen moeten .óó r 1 Februarij ' M y - wor
den ingeziHiiten aan het uiires varnlen oiuiergeieekenile. 

Samcna tic Bouw-Commüme, 
II. BOELMAN'S T E U S I ' I L L , 

Secretaris. 

A A N B Ê S J Ï D Ï i W -

K I E Z E L W E G , 
lang 9540 Meters. 

m ; u i i K M K K S T i : i i , : N W K T I I O I I D K I I S VAN- i r , . , . , ( 
en Strain/trot/, Hertugitnm Limburg, zullen ten 
overstaan van den Heer Ingenieur tan den Water-
staat te Roermond, op Donderdag den 17 No
vember 1881, ten 11 ure des voormiddag! op liet 
stadhuis te Weert in het ojienhaar 

aanbesteden : 
De kunstmatige verbetering van den 

weg van Weert over Stramproy 
naar de Belgische grens bij Mo-
lenbeersel. met de noodige kunst
werken, inbegrepen een zijtak naar 
Tungelrorj. 

Bestekken zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secreta
rie le l ieer t tegen -40 cents per ex.; terwijl de 
giuiidteekeiiiug met bestek aldaar ter inzage van ge
gadigden veurligt; zullende de aanwijzing tei plaats.' 
geschieden den dag te voren, te welken einde de 
bijeenkomst op het stadhuis te l i ee r t bepaald i s , 
out l i uur voormiddag. 

l i e e r t , den 29 Oetober 1 « 8 I . 

G e m e e n t e W a a l w i j k . 

A A N B E S T E D I N G 
op Dinsdag 15 November 18SI. 

des namiddags ten drie ure. op het Raadhuis 
aldaar vun; 

Het Verbouwen en Vergrooten van het 
bestaande Schoolgebouw met bijle
vering van alle daarvoor benoodigde 
bouwstoffen. 

iJe aanwijzing zal plaats hebben op Dinsdag 8 
November 1881, en op deu dag der besteding, 
telkens des middags ten 12 ure. 

Beslek en teekening zijn verkrijgbaar ter Secre
tarie legen betaling van ƒ 1 . — , 

He Heeren C V A N M I E H L O , architect te 's Her-
togenbosch, en J . V A N DIJCK Ju . , opzichter te 
Waalwijk, verstrekken op aanvraag nadere in l ich

tingen. 

Ter Secretarie te Waalwijk ligt het bestek ter 
lezing. 

A T N l ^ S T Ê y f r ^ 

A M S T E R D A M . 
HET BESTUUR der Maatschappij v.or den Wer

kenden Stand zal op Maandag den " l l - . " Nnieudier, 
des middags ten 12 ure, iu het Maatschappelijk ge
touw op den O. Z. Voorburgwal n". II aanbestellen 

Het afbreken der gebouwen op de per
ceelen genaamd Blauw Jan. gelegen 
aan den Kloveniersburgwal n°. 87 
en n°. 89 en aan den Groeneburgwal 
n" 24: en het ter zelfder plaatse we
der opbouwen van een gebouw der 
Maatschappij voor den Werkenden 
Stand. Raming ƒ 92000.00. 

Het bestek en de teekeningen liggen van al' den 
l ü * » November Ier inzage in het Koliiehuis Le 
Itootle Leeuw op .leu Vijgendam, in het Café Itos. 

eamm op het Damrak, in het Nieuwe Ameterdam-
sela- Koffiehui, in ile Kalverstraat en in het Maal-
schii|.|.elijk gebouw op don O. Z. Voorburgwal n° S, 
alwaar ze tegen betaling van ƒ 3.00 por e.\eui|daai 
verkrijgbaar gesteld zijn. 

MrawfU het Besluur der Maattchamtij, 
F . C. TROMP, Fbornt ler . 
F. M E I J Ü ü ü M , Secretarie. 

Nament de BeMvakommiteie, 
0. ROLFF, Koor.-itler. 
G. KROOK, Secretaris. 

IIUIIUEMEESTEII r.s WETIIUUDEItS van l'ernis 
zullen op Woensdag d e u l ü d e n November ISSI.des 
v.m. ten 0 ' / , ure, teu llaadluuze der gemeente in 
hei n|»eub;iai' aanbesteden: 

Het verbouwen der Gemeenteschool, 
met het leveren der benoodigde ma
terialen en Schoolameublementen 

Het bestek le teekening liggen ter inzage en 
overname ten Raadhuize der gemeente, alwaar de 
gedrukte bestekken ad / I per exemplaar en ook 
da teekening tegen ƒ 1 per stuk op Iranco aanvrage 
te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Maandag den Ui l en 
November des v.m. 9 % ure door den Architect 
J. I. V A N W A N I N G , Verlengde Binnenweg, C V -
( c r a W , bij wiea inmiddels des verlangend nadere 
inlichtingen te bekomen zijn. 

http://letnsji.uk
http://Ilenke-.cn
http://Weer.lt
http://Alblass.id.im
http://Heist.il
http://eindpl.it
http://Oo-.ivis-ns.be
http://wvil.it


D E O P M E R K E R - Zaterdag -r, November 1881 . 

Openbare Aanbesteding. 
Onder nadering goedkeuring van den Minister van 

Oorlog zal den 17<iM1 November a. s. bij enkele in
schrijving door den Majoor Commandant van bet 
korps Genietroepen openbaar worden aanbesteed in 
liet Gebouw voor Kunsten en Wetenschap)-en te 
Utrecht : 

Het leveren van Hout ten behoeve van 
materieel der Genie voor het in staat 
van verdediging brengen der Wer
ken in de Nieuwe Hollandsche Wa
terlinie. 
(Raming ƒ 60000 a / 65000 

Bestekken en teekeningen van af ~> November a. s. 
te verkrijgen op het Bureau van het korps Genie
troepen te Utrecht. 

"AANBESTEDING. 
Den 21 November e. k., zal door het Bestuur 

der Maatschappij tot Verpleging van Krankzinnigen 
op het land, gevestigd te 's-Hertogenbosch, worden 

A A N B E S T E E D : 
De bouw eener DIRECTEURSWONING 

op de bestaande fundeering aan de 
Geneeskundige Inrichting voor Krank
zinnigen „Coudewater" te Rosmalen. 

Het bestek is verkrijgbaar bij den Boekhandelaar 
C. N . T E L L I N G S te 's-Hertogenbosch, tegen be
u l i ng van ƒ 1 . 0 0 . De teekeningen en plannen lig
gen ter visie in de Inrichting Coudewater vanaf den 
7 tot aan den 19 November e. k. 

Aanwijzing in loco zal plaats bebhen den I (i No
vember e. k. 

De o|iening der inschrijvingsbiljetten geschiedt den 
21 November e. k. 's middags ten 12 ure, in de 
Inrichting Coudewater, 

Inlichtingen zijn te bekomen bij deu Architect 
C. M U I J S K E N , SarphatikadeNo. 13teAmsterdam. 

J . & D. V A N DER rW, 
R O T T E R D A M . 

PORTLAND CEMENT uit de gerenommeerde 
fabriek van de Heeren D Y C K E R H O F F & SöHNE te 
Amönchurg bij BieWich. 

VLOT- en SLIJP DEELEN enz., GIPS. 
ENG. AARDEN BUIZEN. VUURVASTE-
en ZWEMSTEEN. VUURKLEI en andere 
BOUWMATERIALEN. 

Omtrent hot gebruik onzer D Y O K E R H O F F e r Ce
ment als goedkoope en deugdzame Metselspecie, ont
vingen wij dezer dagen onderstaand certilicaat: 

Rotterdam , 5 September 1881. 
Den Heeren J . & D. V A N M I ; P O T . 

Mijne ilecrcn, 

ln antwoord op Uwe vragen bctrelfende i 
zigde specie voor de metselwerken dor tt 
werkplaats voor den stoomtramweg Hult. 
Dellshuveu Schiedam, kan ilv n mededeelt 
door mij voor de funderingen is voorgeschreven eene 
melange van 10 deelen scherp zand. 2 deelen 
luiksche kalk en 1 deel porti, cement, en 
voor het trasraam 5 deelen zand , 1 deel kalk 
en 1 deel cement. De menging bad plaats vol
gens beschrijving op uwe prijscourant. De resul
taten waren uitstekend, EOodat voor den bouw 
eener school te Werkendam, door mij voor liet geheele 
gebouw dezeltde melange werd voorgeschreven. Uit 
de genomen proeven is mij gebleken, dut dc toe
voeging van kalk niet veel bijdraagt , om de s|iecie 
sterker te maken. Goede mengsels van 1 cement 
& 5 zand gaven nagenoeg dezelfde resultaten, doch 
een mengsel van 1 Cement eu Ö zand laat zich als 
metselspecie niet verwerken. eu de toevoeging van 
de kalk maakt er eene goed te verwerken s|iecie 
van; zelfs zou voor funderingen do hoeveelheid zand 
nog met 1 ti 2 deelen vermeerderd kunnen worden. 

Voor metselwerken, die in het najaar worden ge
maakt, js dit mengsel zeer aan Ie hevelen, duurde 
ondervinding leert, dat alle trnsspecien inden winter 
sterk door vorst worden aangedaan: terwijl deze 
specie, als zeers|ioedig verhardend, niets van de vorst 
te lijden heeft. 

Reeds in de jaren 1870 en 1877 wenl door mij 
voor die gevallen de tras door Ryckerholler cement 
vervangen , doch niet in de tegenwoordige verhouding, 
die wat de kosten betreft met de liasmengsels on
geveer gelijk staat. 

Met alle achting 
Uw l)w. Dienaar, 

W . g . J . S C I I O T F . I . , 
Ingenieur-Architect. 

ebe-

dat 

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 K E I H X G 
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 t s l u i t e n d A y e n t s c l i a p v u n Maw & Ce. 
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. <T. o o n . 
Firma A X T . D E W I L D , 

Schecpmakershaven .V". (J2 en Jufferstraat N<: fiO. 
ROTTERDAM. 

S T O O M M A C H I N E S . 
Het onfeilbaar middel tegen 

van Mrs JOHN & WILL, 
met gebruiksaanwijzing verkrijgbaar |ierl>us, inhou
dende 15 liters, a ƒ 3.75. 

11. W . b U S A U L T , liotterdam. 

L Ö T O ^ G u i W T C ' 1 ; 
A V E N U E ROGIER 28. 

L U I K . 
hi - . ' iKia i - .-o exploitanten van H A R D S T E E N ' - on 

van K E U E N G R O E V E N . 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Hcllui-n X". 3. 

Salutirl. Asphalt van: 

V A L D E T R A V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

I'M 

lit'foiniiriiiii'cnlt' Asnliallwwi t'ii dim Dorsehvlorrrn. 
Werken in Asphall-Masliek voor Trottoirs. Skating-Kinks. Moulvlorren. Kelders, 
huil- r n kegelbanen, Winkel- r n Magaz(jn\loeren, Gangen, Veranda's, itriis-

DnklMih'kkingrn, lleloii-lïindeeringen, Stallen r n * . enz. e n z . 

Zindelijk. Voclil werend, (liitloonlrin^haar, ueraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

illicit!ingen omtrent hel Ie; 
aan bel Kantoor der fabriek, 
straat E . 0 2 , te Arnhem. 

van Vloeren, Bedekkingen • 
Belt weg ,'t, Amsterda bij den Heer II. 0 . K N . w p S C.Ozx . , Heek-

Zie Directeur, W. PATON WALSH. 

H O L T W F . J S T S O H O I J K N T . 
B U R G E M E E S T E R F N W E T H O U D E R S VAN-

BORNE zullen op Dinsdag den 8sten Novcmlier 
a.s. , des namidtlags ten 2 ure, ton Raadhuize der 
Gemeente, in het openhaar aanbesteden: 

Het bouwen van eene School te Borne, 
voor 240 kinderen, en eene School 
te Zenderen, voor 160 kinderen, 
in één perceel. 

De voorwaarden liggen tor lezing ter Gemeente-
Secretarie op alle werkdagen, van des voormiddags 
9 lot 12 uur, alwaar tevens gedrukte liestekken en 
teekeningen, tegen betaling van ƒ 2, Ml | H T stel. 
verkrijgbaar zijn. 

De noodige aanwijzingen op de bouwterreinen 
/uilen geschieden op den dag der aanbesteding des 
voormiddags 9 uur, te Borne beginnende, 

fi. A. V A N D U C K , 
Burgemeester. 

W . \ . I , L A N T M A N , 
Secretarie. 

Borne, den 2'tsteii October 1881. 

Aanbesteding. 
Door de DIRECTIE DER N E D E R L A N D S C H E 

T R A M W E G - M A A T S C H A P P I J zal worden n:mlnM I: 
Het maken van de Aardebaan en kunst

werken met levering der daarvoor 
benoodigde materialen, en het leg
gen der sporen en wissels voor den 
tramweg van Bolsward naar Har
lingen. 

Het bestek ligt van af 7 November e. k. ter 
inzage aau het bureau van de Nederlandsche Tram
weg-Maatschappij, Lcid-cheweg No. I le Utrecht, 
bij de Ingenieurs J . I. V A N W A N I N G , Verlengde 
Binnenweg te Botterdam, en V A N K E P P E L te 
Bolsward, hij wien ook de teekeningen ter inzage 
liggen. 

Gedrukte bestekken zijn ad / 1.,"iO per exemplaar 
verkrijgbaar aan teven ge noemde adressen. 

Aanwijzing ter plaatse op 12 November a. s. dos 
voorm. !) ure, aanvangende bij de Blauvv|ioortsbrug 
te Bolsward. 

De inschrijvingsbilleUon moeten voor den 17 No
vember des voormiddags 12 ure vrachtvrij zijn in
geleverd aan het bureau der Nederlandsche Tramweg-
Maatschappij te Utrecht. 

M t i l - 1 1 
Specialiteit 

voor fnger 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

enieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

ëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
P H O T O - L i I T H O G R A P H I E 

PEOCÉDÉ GEBES. EEIMERINGER. 
Ingenieurs, Architecte III. Bouwkundigen < 

het procédé van bovengenoemde Onna de sche 
teekeningen te reproduceren, die volkomen 

Inlichtingen worden op franco aanvrage toegezonden door 
IK Z. Vonrhurifwat 19, 

\ 'i s T i; I I I I \ , i 

verdere helaiighehbondeti worden altent gemaakt, dat 
ste gelegenheid aanbieilt, iu weinige dagen een aantal 

n met de meeste juistheid aan de originelen gelijk zijn. 

G r K B R " . R E 1 M E R I N G E R 

Boekverkooping te 's Gravenhage. 
W. I>. V A N S T O C K U M & ZOON zullen verkoo

pen op 14—22 Nov. a. s de BIBLIOTHEKEN 
nagelaten door de Heeren I . A . L E C L E R C Q , «iep. 
Luit.-fien. en Ds. J . A . S C H U U R M A N , waarbij ge-
voegd is een gedeelte van een BOUWKUNDIGE 
BIBLIOTHEEK, bevattende o. a. de volgende be
langrijke werken: Viollet-le-Duc, Dictiann.de I'ar
chitecture franc, en Dictionaaire du mobilier 
francais. Entretiens s. V'architecture. Bosc, Die-
tionn. d'architecture. Mosher, Duulcxikon. Chabot, 
Fragments d'architect ure. Buhlmann, Die Archi-
tektur d. Altherthums u. d. Renaissance. Choisy, 
1,'art debdtir chez les Domains. Scrou.c d'Agin-
court, Summluny Denkmaler d, Architeklur. Pfnor, 
Monagr. de Heidelberg. Dardel, Le Palais de Com
merce d Lyon, Schinkel, Satnmt. architect. Ent-
wiirfe. Balg, I.'architecture privér du id'siècle, 
8 VOl. fol. Viollet-le-Duc, Habitations modernes. 
Dietterlint Lc Lirrc d'Architecture. Conquct, Des
sin Industrie!. L'ceule de dessin, collection de ">44 
planches, en vele undere werken over Technische en 
Ingei lieu i"s weteuse hap jien. 

De catalogus op aanvraag te bekomen, 

voor licht en zwaar loojtend werk , alsook voor het 
imeeren van stoouicvlinders bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
uf iu bussen verkrijgbaar bij 

Landré & Grlinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

II. IIOLSIIOIllt. le Arnhem. 
• MOtt. Z l l v ) ' r , - i i ' l e d , n l l i - v o o r W a t e r -

p n N - l i i n f r i i inenten. 
I f t 7 t l . HoostNte underMelieidinir, voor W a 

te rpan- e n Hoekuieet - InNtr t imenten . 
Voorts: HARO- en T U K I t M O M E T E K S , alle soorten 

vnn KI . IKEUS, H U I E F H A L A X S E X , en», en*. 

J . J ' Ó O J N 1>E ü.IME'X' 
GENT (België). 

Eenige Fabriek van het Vasteland , waar alle soor
ten CE MENT TEGELS vervaardigd wonlen. 

MONSTERS m MONSTKRKAAKTKN zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

G I P S en C E M E N T E N in soorten. 
Dc toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

TE KOOP gevraagd: 
Vier stuks houten nf ijzeren BAKKEN, la

dende van 40 tol 00 M " met of zonder luchtkisten. 
Aanbiedingen worden ingewacht aan het Bureau 

van Dc Opmerker, onder letter X . 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M 8 T T Ü R D A M . 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigraaars v.tn Zuilen- rn T a l H t e a l t - ï n i e v e n 

in RIJNI'IIUISSKN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 
S t r a a t k e r j e n , P o r t l a n d - C e m e n t , 

KALK, B B 0 1 S S T K H , VUURVASTE STKKSBS, EN/.. 
.Xirawctiarcn \.:ij<lc H o t , r r f l j 

1 PARKETVLOEREN, é 
2 V I L L E R O Y & B O C H , M E T T L A C H £ 

BOCH F r è r e s . M A U B E U G E z 
- H I N T O N , HOLLINS a C " . . S T O K E g 

?t bij ,1c Votegnwootdlgaa en DspOthoodmi 5? 
V PELIWT*C".,ll«sli Ink: ! i \ / iuftrr 'him .b 

A-ljtftjuKM'ii Depot 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S A M I A C ' E , TE FLlïi\IES. PIH\klllJh. 
Z I L V E R E N M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeningen en Prijscourant zijn le bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 70 Botterdam, s l waar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoop 
TEGELS en TROTTOIRSTEENE1N tgemv 

H l t O \ 4 . l It dc II W4...TI W t t , 
Botterdam, Houttuin 10. 

K r n l a i C Im|K>rteurs der echte Amerikaansche 
Kilteers totden , Banken en Zittingen , 

van Oardner Sc Co., New-Vork. 
Leveranciers van de Moll. IJz. Sp. Maatschappij 

voor de Tramwagens, enz. 
Geïllustreerde Prijscouranten gratis. 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , (loudschc Singel !I8. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie van de zoo gunstig tekende 

P O K 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 . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

" S C H O O L B A N K E N , 
voorsehrilten, zeer solide 
rorden ten spoedigste ge

itel I wettelijk, 
en nauwkeurig bewerkt, 
leverd .loor het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhanden, prijsopgaven en 

schetsteekeningen wonlen op aanvrage direct 
toegesondea. B U ï S. 

wonlen T E K O O I ' aan«elw,len als: 

FOasmt, ALLQEM. BAUZEITUNG, jaar-
gang IS46—75 met platen, siionderhjk geb. 

Hovenstnanile werken /ijn atevig gebonden en ter 
la'ziehtiging gesteld bij de Firma B R I N K M A N en 
V A N l>ER M E U L E N . Ilartenstraat 24Amsterdam, 
niet wie men nok gelieve te onderhandelen over tien 
prijs. 

i n i i . t i i i i r , ES r i l l l l i l / . l . M I J I i K : l r l l i r , 

G. J. THIEME, te Arnhem. 
Ile ondergeteekende beeft de eer lijne PhotO-

litlto- en /.inrii-rupliisclic liiHrlitiiig 
ten zeerste aun te bevelen, in het bijzonder ann 
HH. Ingenieurs, Architecten so Bouwkun
digen voor es rapredoctie van Plan», lYekenin-
gen en SnoVr. A l b e e l d i l l g e l l . 

Prnsperllissen wonlen op franco aanvrage j r ra t ÏH 
door bet geheele land gezonden, 

(i. J. TIIIKMK. 
ll(j J . V A N B O E K H O V E N tc Vtreeht h> verschenen: 

Verslag van de proeven gehouden met 

$ R A M W E G - L O C O M O T I E V E N 
o p d e O e i n t u u r b a a n t e A r n h e m 

i n d o mo,a.n<3.©n A p r i l e n M e i 1 8 8 1 
(met 34 Bijlagen) 9 vel Folio schrijf en IS Teekeningen. 

Pr i j s f l . 7 5 . 

Elke aanvraag moet vergezeld gaan van Postwissel. 
Gedrukt raj O. W . van der Wie l & C . te Arnhem. 
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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 bcdmngt voor het binnenland ƒ I,B\ per 3 maanden of 
wel bij vooruitbetaling zet gulden per jaar. Afzoudi-rlgke auinni^r» bij voor-
uitbvntvlliiig 15 cent. 

Alle stukken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentién van 1—5 regel» ƒ 1 . -

,II in.<• en 10 SBSt vour een beu 
tiiibntl i'. cent per regel. 

larboveu 20 cent foot eiken regel 
mier . Advertentién voor liet bui-

GEWIJZIGDE 
RECTI FIC A T E U U VOOR S P O O R T R E I N E N . 

Naar wij vernemen is het gebleken, dat de sjwor-
wegdirectien , over 't algemeen, bezwaar hebben tegen 
den »RectiAcateur voor s|>oortreinen" — /ooals die 
in dit blad in de li-, 2 l2, 2 4 , 2 ü , W , 31 en 37, 
jnargang 1S70 , totrgclieht en in n". 3 7 , jaargang 
1880 , beschreven werd — , omdat daarmede aan 
den machinist van een trein de gelegenheid wordt 
gegeven de locomotief, en dus ook den geheelen 
trein, bij spoorwissels, i n alle richtingen te be
sturen. 

De spoorwegtesturen vroezen , naar het schijnt, 
dat die besturing oven dikwijls na- als voordeelig 
kan zijn voor de veiligheid op de spoorwegen; in. 
a. w . : dat het reizend publiek, bij toe|iassing van 
deze uitvinding', wel voor tal van ongelukken — 
hoofdzakelijk door botsingen, enz., door verkeerde 
wisselstanden, tengevolge van onachtzaamheid of on
gesteldheid van een wissel wachter, ontstaan — te-
hoed, maar ook aan andere gevaren blootgesteld zal 
wonlen. 

Blijkens de toelichtingen in n". 2 8 , bij de toe
passing van den Reetificateur, was men er geens
zins onbewust van, dat de machinist zelf, wanneer 
aan hein volkomen vrijheid werd gegeven om den 
trein naar willekeur tc besturen, al naar omstan
digheden , die zich op den weg zouden kunnen voor
doen , door zijne besturing , een ongeluk zou kun
nen veroorzaken. 

Daar wonlt mede erkend dat, wanneer de bestu
ring naar willekeur en niet naar bepaalde voorschrif
ten geschiedt, andere gevaren kunnen ontstaan; 
daarom werd gesproken van eene practische toepas
sing der vinding, van het gebruik en de bediening 
van den Reetificateur naar te geven voorsehrilten, 
enz., een en ander met ' toog op de regeling, dat 
aau eiken trein een Ivepaalde weg wordt aangewezen. 

Genoeg. Het is gebleken dat de spoorwegbestu-
reu, in geen geval, aan den machinist de macht 
van besturing willen geven, al zou daanloor in 
urgente gevallen een ongeluk kunnen worden voor
komen. 

Daardoor is de heer Van Ruyven op het denk
beeld gekomen den Reetificateur zoodanig te wijzigen, 
dat die macht 'aan den machinist wordt ontnomen, 
loader dat het hoofddoel dei' uitvinding verloren gnat. 
De gewijzigde Reetificateur kan dun alleen en uit
sluitend dienen voor treinen, die in snelle vaart wis
sels passoeren , IÓ6, dat deze treinen automatisch 
genoodzaakt worden hel hoofdspoor te houden. 

Dat daardoor tal van ongelukken kunnen worden 
voorkomen, werd o. a. reeds iu n". 20 verklaard; 
ook de jongste spoorwegongelukken getuigen, welke 
onheilen kunnen ontstaan, wanneer een trein, in 
snelle vaart, van zijn hoofdspor aft-aukt. 

B e s e 11 r ij v i n g v a u d e n 

gewijzigden R e e t i f i c a t e u r v o o r s p o o r 

t r e i n en. 

(Vergelijk de teschrijvhtg iu dit blad, jaargang 
1 8 8 0 , n°. 37). 

Van het stuurbren-toestel (fig. I—.')) (fig, 0—8 
vervallen) behoeven de teenen A, A' (fig. 1) niet 
zoover boven het bovenvlak der rails le komen (zie 
l ig . 2—5) , wat in 't voonleel der constructie komt; 
het been A kan met 't bovenvlak der rails overeen
komen en het teen A' belureft slechts ± 0 cM. bo
ven het railvlak uit te steken. 

(Het vervaardigen der heetten wordt daardoor zeer 
vergemakkelijkt en vermoedelijk zou partij zijn te 
trekken van gewone spoorrails, die aan het staart-
einde der teenen, door middel van zware stroppen, 
om de spillen a in de draaikussens B zonden kun
nen draaien). Zie , ter opheldering, onderstaande 
figuren. 

a<%> 

6 I j f j a a - j 

Hoprdspoor '0* >-

In verband met de gewijzigde teenen worden de 
kop'-elstangen a' en de schoenen a'', lienevens de kus
sens B en C op de platen c a . , naar gelang 
van het wissel-stelsel, aangebracht. 

Van het roer-toestel (fig. !)—11), dat bestaat 
uit de blokken E, E", F, F op de as G in de ba
lansen / / , c. a., wonlen de blokken E, E, samen 
en tegelijk, inplaats van door 2 hefboomen A ' , A " , 
slechts door 1 heflKiom A ' , c. a . , in den stoel ƒ 
(lig. 11) bewogen. Deze hefboom behoeft niet de as 
It uls werk SS voor de tweede stang Af', want deze 
laatste vervalt; hij werkt, om het draaipunt L in / , 
alleen rechtstreek* op de stang Af. Deze ütang deelt 
de beweging van deu hefboom — door tusschenkomst 
van den tuimelaar .V en 1 kruk .V , beiden vast op 
de tttsschen-as N in « ' , cn van de stangen O, O' — 
aan de beide blokken /-.', E mede. 

De voornaamste deelen blijven de beencn en de 
blokken, overeenkomstig hunne beschrijving voor den 
Reetificateur (fig. 12), met inachtneming wat hier-
voren omtrent dc teenen wordt gezegd, zoodat slechts 
écu teen met zijn bovenvlak op geringe hoogte boven 
het bovenvlak der rails komt te liggen. 

De gewijzigde Reetificateur kan evenzeer, door 
wijziging, voor alle spoorwijdten en locomotief-stel
sels geschikt worden gemaakt. 

De wisselhefboom blijft overeenkomstig de beschrij
ving voor den Reetificateur. 

Aangezien er nu geen sprake is van rechtschc-
noch linksche uitwijking met het toestel, van rechter-
noch linker roerblok (wel van 2 schuifblokkcn), van 
rechter- noch linker hclboom, vau Drcchts", «l inks" 
noch t>recht" en wat daarmede in verband staat, 
vervalt hetgeen dienaangaande in dc teschryving van 
den Reetificateur voorkomt, en daarmede dus ook 
de eenigermata gecoinpliceerdu stuurstoel / ( f ig . 14). 

Werking van den gewijzigden Reetificateur. 
Wanneer in het hoofdsjioor bij een wissel een been-toe
stel wordt aangebracht, zóó, dat het been, komende 
boven het railvlak, ligt aan de zijde van de ra i l , 
die onafgebroken het hoofds|>oor volgt, dau zal — 
wanneer de hefboom op ^hoofdspoor" staat (zieon-
dersUiande Gguur) eu daardoor de beide blokken /.'. 
t" in stand 3 (lig. 12) (stand 2 vervalt) staan — 
door dc schuiving van een dezer blokken langs dat 
been altijd bet hoofdsjioot' opengehouden en het 
zijspoor afgesloten worden. 

\ i 
\ 

\ 

/ 

li 
4 

i 
— - \ * 

\ i 

\ / 
Niets is nu eenvoudiger om aan de treinen, die in 

snelle vaart wissels passeeren, bijv, sneltreinen, het 
hoofdspoor tc verzekeren, dau dat bij die wissels, 
welke snel tereden worden (bij tusschen-stations en 

halten), de teen- of weg-toestellen worden aange
bracht. 

Alleen op die plaatsen, waar de gevaren het grootst 
l i j n . zal dan de gewijzigde Reetificateur zijne hoogst 
nuttige werking verrichten, door bedoelde treinen 
.tuuimatisch te noodzaken, dat z i j . bij het voorbij-
stoomen van tusscbeti-stations en ha l len , het hoofd
spoor houden. 

DE V E I L I G H E I D V A N HET V E R K E E R OP 
S P O O R W E G E N . 

Onder de omlerwcrjieu, die thans aau de onle 
van deu dag zijn, neemt de veiligheid van het per
sonenverkeer OJI s'joorwegen eeue eerste jdaats i n ; 
de ongelukken, in deu laatsten tijd voorgevallen, 
hebben terecht de aandacht van het publiek op deze 
belangrijke aangelegenheid gevestigd. Gewajiend niet 
statistieke opgaven, heelt de Nederlandsche Stoom-
pool getracht het publiek te he wijzei i , dat het mot 
tie veiligheid op de spoorwegen bij ons te lande zoo 
slecht niet gesteld i s , maar aan deze redeneering 
kan geene gin ue waarde gehecht worden ; hel is een 
feit, dat de meeste ongelukken konden voorkomen 
worden en niet zouden plaats vinden, als de s|»oor-
wegmiutlschappijen er zich op toelegden om alles te 
doen wat strekken kan, om de veiligheid van het 
verkeer der reizigers te verzekeren. 

Men spreekt vau maatregelen, die de Regeering 
zal nemen, maar naar onze bescheiden meening mag 
bet publiek geen genoegen nemen met goede voor
nemens; er moet gehandeld worden. Helaas, het is 
in ons dierbaar vaderland geen gewoonte sj dig de 
handen aan bet werk te slaan. 

E r doet zich echter een gelukkig ver* hijnscl op 
iu onze Tweede Kamer; bij het doorlezen van het 
voorloopig verslag over Hoofdstuk IX (Waterstaat, 
enz.) valt het oog op de zinsneden, waarin gezegd 
wordt dat de veiligheid vau het personenverkeer op 
de spoorwegen tegenwoordig te wenschen overlaat, 
en dut de dienst op tal van stations aanleiding tot 
klachten geeft. Wij ho[>e!i dat de qnaestie van. het 
spoorweg verkeer ernstig besproken worde uu dat de 
Regeering maatregelen beramen zal om de veiligheid 
te verzekeren, waartoe zij over tal van middelen 
beschikken kan. Wij erkennen gaarne dat het 
moeilijk valt de slecht ingerichte stations, die vooral 
op onze Staatsspoor wegen gevonden worden, op een
maal le verteteren, maar aan de veiligheid van het 
verkeer moet zonder uitstel de hand geslagen wonlen. 
Spiegelen wij ons itt dit opzicht aan het buitenland. 

Het Journal Officie!, een tolk der Kraiisehe Re
geering, deelt in zijn nommer van 2 en 3 Novem
ber j l . een rondschrijven van den Minister der Open
bare Werkeu aan de tuspecteuri generaal van het 
toezicht op de exploitatie der spoorwegen mede, 
waarin maatregelen voor de veiligheid worden aan
bevolen. 

De eerste afdeeling behandelt de aaneengeschakelde 
remmen. De Noorderinaatsehappij bezit nu 359 
locomotieven en 088 wagens, voorsten van Smith-
remmen. Het getal iu aanmaak zijnde rijtuigen met 
remmen is 9 0 0 ; binnen weinige maanden zullen zij 
worden afgelevcid. 

De Westermaatschappij heeft 150 locomotieven eu 
1876 rijtuigen, voorzien van Westinghousc-remmen. 
Dit getal zal smedig stijgen tot 230 voor de loco
motieven en 1980 voor de rijtuigen. Binnen twee 
jaren zal geheel haar reizigersmalerieel, 020 stoom
wagens en 3720 rijtuigen, voorzien zijn van den 
rem-West iughoiise. 

De Maatschappij Parijs -Lyon—Middellandscbe Zee 
heeft ook de voorkeur gegeven aan den rem-Westing-
house, verbeterd door bare ingenieurs; zij beeft de 
noodige bestellingen gedaan om geheel haar reizigei-s-
matcrieel daarvan te voorzien en volgens Die Eisen-
hal,,, van 5 November besteedt zij daaraan acht 
millioen francs Tegen het eind van dit .jaar zal 
zij aaneengeschakelde remmen hebben op den train 
rapide [slechts twaalf uren stooiuens van Parijs tot 
Genève] tusschen Parijs en Nizza. Zij zal se invoeren 
op al dc andere sneltreinen [trains rapide»). 

De Ziiidermaalschuppij heeft eveneens deu rem-
Westinghouse aangenomen. Vóór het eind van het 
jaar zal zij hem aanbrengen op deu dubbelen expres-
trein tusschen Bordeaux eu Bayonne. 

De Oostermaatschappij heeft den electrischen rem-
Achard beproefd, maar besloten don rem-Westing-
house in te voeren. Hij zal zijn aangebracht binnen 
den termijn, voorgeschreven bij de rirculuirc van 13 
September 1880. 

De Orlcansmaatschappij heeft ook proeven genomen 
met deu rem-Heberlein en een nieuwen kettingrem 
van het stelsel Wcnger. Zij zal zich echter ver
klaren öf voor den rem- Wcstinghouse of dien van 
Smith. 

Do StaatssjKwrwegou hebben ook Archard's rem 
beproefd, er zijn echter reeds kredieten geopend voor 
het aanbrengen van de remmen Westiiighoiise cn 
Smith op 20 stoomwagens en 200 rijtuigen. De 
Staat za l , alvorens te beslissen, rekening houden 
met dc regelingen, getrolïen door de omringende 

spoorwegnetten, waarmede hij dikwijls materieel moet 
ruilen. 

Omtrent het blok-stelsel zegt de Minister; Do 
Noorderinaatsehappij heeft het toestel-Lnrtigue, die 
van het Westen hel toestot-Kegnault, die van de 
Middellandse he Zee het toestel-Ty er, die van Orleans 
het stelsel-Lartigue, die van het oosten Tyer en 
Lartigue, die vau het zuiden Tyer. 

Omtrent de gemeenschap tusschen de beambten 
ouderling eu de beambten met de reizigers wordt 
gezegd: de Nivonlermaat schappij hoeft dc electrische 
tocstcllen-Pmdhomme, eveneens de Maatschappij 
Parijs—Lyon—Middellandscbe Zee. De Westermaat
schappij beproeft gemeenschap door saamgeperste 
lucht, iu verbinding met den rem-Westiiighoiise. 
Eveneens de Oostermaatschappij. Die van het Zuiden 
wijzigt het toestel-Piudhoinme; de Staat heeft het 
stelsel-Mamice met pétards. 

i'De jongste ongelukken" , schrijft, de Minister o. a., 
»hebben de noodzakelijkheid bewezen, zooveel moge
lijk de invoering van dc aaneengeschakelde remmen 
te bespoedigen. Welverre van den termijn van uit
stel te verlengen, zou het teler zijn dien te ver
korten." 

Ook beveelt hij aan tc letten op het personeel. 
«Geen werktuig kan de gestadige oplettendheid van 
eeu gooi gekozen personeel geheel vervangen. Het 
moet zich bewust zijn van zijn plichten cn van zijn 
verantwoordelijkheid cn de zekerheid hebben, de 
belooiiing voor zijn goede diensten te vinden in op
eenvolgende verbeteringen van zijn tegenwoordig en 
toekomstig lot."' 

Ook in Engeland is men overtuigd dat de toe
passing van aaneengeschakelde remmen moet bevolen 
wonlen. Vóór een veertien dagen had op den 
"Midluiid-sjMorweg" nabij Desl'urd eeu ongeluk plaats 
haarfijn gekopieerd Op de botsing, die te Rotterdam 
plaats greep. Een sneltrein van Burton naar Lei
cester passeerde Desford met eene snelheid van 40 
tot 00 mijlen per uur en liep, door een verkeerden 
stand van deu wissel, opeen zijspoor, waar een goe
derentrein stond. De botsing was hevig; vijf reizi
gers werden gedood en de machinist overleefde het 
onheil slechts korten tijd. l ie t ligt niet op onzen 
weg de details vau dit ongeluk na te gaun; wij 
wenschen er alleen op te wijzen, dat de sneltrein 
niets dan een handrem had en dat het ongeval van 
minder omvang zou geweest zijn , als de trein met een 
krachtigen aaneengeschakelden rem was voorzien ge
weest. Bij het gerechtelijk onderzoek is op dit 
punt gewezen en geconstateerd, dal de botsing daar
door zooal niet vermeden, dan toch veel minder 
hevig zou geweest zijn; de jury heeft als haar ge
voelen doen kennen, dat alle treinen met aaneenge
schakelde remmen moeten voorzien worden. 

E n dit is het voorname punt, waarop wij de 
aandacht vestigen. Mag het leven van duizenden 
en duizenden in de waagschaal gesteld worden, als 
er proefondervindelijk bewijzen geleverd z i jn , dat 
het gevaar zooal niet geheel weggenomen, dan 
tocfa beduidend verminderd kan worden? Het ant
woord kan niet anders dan ontkennend zijn, eu het 
is de plicht der Regeering, de spoorwegmaatschap
pijen te noodzaken om de schoone uitvindingen, 
waanloor de veiligheid van het verkeer verzekerd 
wordt, in toejinssiiig te brengen. 

Wij achten hel hoogst nuttig, dat het gebruik 
van den West ing house-rein voor alle treinen verplich
tend werd gesteld en voor de maatschappijen , die 
zich deze uitgave niet willen getroosten , zou eene 
U*|ialing iu hel leven geroepen moeten worden, 
waarbij het rijden met eene grooter snelheid dan 
30 kilometer per uur verboden eu met zware boeten 
gestraft werd. 

Naar onze meening zou ook dc reetificateur, door 
onzen landgenoot Vau Ruyven uitgevonden, van on-
iHTckenbaur nut kunnen zijn en ligt het op deu weg 
der Regeering, daarmede proeven op groote schaal 
te nemen. Er wonlt zooveel geld voor zaken van 
twijfelachtig nul besteed, dat het wel der moeite 
waaid is en verdedigd kan worden, om eene uitgave 
te doen iu het belang van de veiligheid vuu het 
personenverkeer op spoorwegen. 

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 . 

ArDlBUMQ L U D I W . 
Vergadering van 28 October 1881. 

Tegenwoordig waren 22 leden. 
De Voorzitter o|M!iit de Vergadering en heeft a l 

weder eeue treurige taak te vervullen. Was het 
eerst onze jonge vriend A . Ri jk , daarna onze ge
achte IL J . Giezen, die ons door deu dood ontvielen, 
thans betreuren wij het afsterven vau onzen waar-
digen G. II. Beltrand, Ruim twaalf en een half 
ach tereen volgende jai-cu is hij als Penningmeester 
werkzaam geweest eu heelt daarbij met de grootste 
nauwgeze'heid gearbeid. Zijn heengaan is een gemis 
voor de Afdeeling, dat lang gevoeld zal worden, 
want allen toch weten, wat Beltrand als Penning, 
meester heeft gedaan en hoezeer alle werkzaamheden 
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dor Afdeeling Item ter harte gingen. Spreker drukt 
vervolgens den wensch uit, dat hij eventueel altter* 
ven van een onzer, met hetzelfde gevoel van achting 
en toewijding zal gesproken wonlen als van onzen 
vriend liertrand. Een brief van rouwbeklag, aoo 
mogelijk onderteekend door alle leden , zal der familie 
worden ter band gesteld. 

Na voorlezing der notulen van de vorige verga
dering, werd eeue kiinstheMhouwing gegeven door 
den Voorzitter, Intredende eenige fragmenten van 
bouwkundig binneiisehilderwerk , hetwelk als welge
slaagd kan beschouwd worden. 

Het verslag van de afgevaardigden, de heeren G. 
Lootuan eu P . t l . Lamel , over de September-veiga-
dering, werd door eerstgt einde gelezen, en mocht 
de goedkeuring wegdragen. 

Hierna komt aan de onle het ingekomen ant
woord op de int geschreven prijsvragen, lettellende 
het Opmeten en in teekening brengen van twee 
poortjes der voormalige Penshal le loeiden. 

De Commissie van Beoordeeling, bestaande uil de 
heeren J. J. Kers lsügeu, A . Hoek wijt en P. 11. 
Lancel , was van oordeel, dat hoewel er enkele 
kleine bemerkingen op de teekeningen te maken 
waren, het werk genoegzame verdiensten bezat om 
de uitgeloofde gelden toe te kennen. Na voorlezing 
van het nipjiort, vereenigde zich do Vergadering ine! 
het voorstel der Commissie onder de bepaling, dat 
een kopie van het rapport zal worden gezonden 
aau den inzender, den heet VV. van Schalk, lid 
der Afdeeling, thans te Amsterdam werkzaam. Ver
volgens werd besloten deze poortjes, lienevens d e i n 
portefeuille berustende teekening van de toegangs
poort van den Burg , eene prijsvraag van het vorige 
jaar , aan het Bestuur der Maatschappij le zenden 
voor de uilgaaf: «Oude Beslaande Gebouwen". 

De aau de orde gestelde benoeming van een lid 
voor bet Hestuur had tot uitslag , dat de heer P. 
J. Groen werd gekozen. De functie van Penning
meester, dien In-er opgedragen, werd door hem 
welwillend aanvaard. 

De Voorzitter doet mededeelingen aangaande de 
a. s. 100ste vergadei ing. 

Lang reeds had het Bestuur bet voorne i opge
vat een resumé van het verhandelde op de verga
deringen op te maken, doch de verwisseling van 
secretarissen was oorzaak , dat hieraan geen gevolg 
werd gegeven. 

Nu echter was uit het Bestuur eene Commissie 
benoemd, bestaande uit de heeren L .1. Hasselbucb, 
VV, P. J. Verhaar en den Secretaris, die, gesteund 
door den Voorzitter, die taak op zich gei ien hebben. 

Op eene volgende vergadering zal het Bestuur lie-
tredende de viering der 100ste vergadering voor
stellen ter tafel brengen. 

Tot het vervullen eener spreekbeurt verklaarden 
zich bereid, behalve de Voorzitter, de heeren K o k , 
M ulder, Kersbergen, Looman, Van 1 «enen . Vnn 
Driel , Van L i t h , Verhoogen Lancel. 

Ten slotte geeft de Voorzitter eene bijdrage over 
panorama's en daarbij gebruikelijke diorama's. 

Onder Panorama, zegt spreker, verstaat men eigen
lijk een al-overzicht, al-beschouwing. Het is een 
rondgaand schilderstuk, dat eene stad of landstreek 
opdoek geschilderd in haar geheel voorstelt, van 
boven zijn licht ontvangt, terwijl de hoscl wei-
va ' i i zeker standpunt, in het midden der afge
beelde voorwerpen of handelingen, ze levendig voor 
oogen ziet. 

Voor Diorama zou men kunnen lezen: sduorschij-
nende schildering" Het is een schilderij van groote 
of uitgestrekte afmeting op doorschijnend doek. ver
ticaal geplaatst en uil hot dak verlicht, hetwelk 
door de toeschouwers, in de duisternis staande, of 
uil een soort van donkere, gang wordt lieziclitigd. 

Vervolgens geeft spreker eene beschrijving \a i i 
het gebouw met toebehoor dal uiet verschillende 
teekeningen werd toegelicht. 

Met een woord van dank sluit de Voorzitter de 
vergadei ing. 

I N O E Z 0 N D E N . 

1 aau het lungcereud Besluur voor de moeiten cn tijd, 
j die het ten bate der Maatschappij en voor de zaakjes 
i die het tttcn télf op den hals had gehaald?*, veil 
! had gehad. 

Ten slotte verklaar ik gaarne, dat ik mijn dubbeltjes 
voor de Arnhemsche vergadering mei genoegen heb 
uitgegeven , temeer omdat hare werkzaamheden (bij 
vroegere jaren armelijk iu gehalte en aantal) ecu 
pructisch doel beWieii gehad, naar mijne meening 
niet in strijd met de wet, die allen leden heilig 
moet ZIJU cn zoo huig mogelijk blijven , onafgescheiden 
hoe men dc vergadering cn hare bezoekers ook wil 
gaan tituleeren. 

Hoe jammer, dat ik n, waarde Redacteur, ter 
vergadering te Arnhem de hand niet kon reiken. 
Bij onze eerste ontmoeting haal ik mijn schade in . 
Inmiddels vtiendsrhapi>elijk : 

J . ll. L R L I N A H . 
Amsterdam, 31 October 1881. 

flrnJF* Op herhaald verzoek van den schrijver wordt 
bet bovenstaande stuk opgenomen, waarvoor in het 
voorgaande nommer geeu ruimte overbleef. 

Itrdovtn . 

Geachte. RedacteurI 
In uw welkom nommer i vond ik gelukkig 

geen naschriften of vervolgen meer op uw verslag iu 
no. -10, over dc vergadering dato 28 September j l . 
in uwe prettige stad gehouden. 

Immers nadat de heer architect Sanches in no.-42 
voor het Bestuur : y » puntjes op de f s had gezet, 
sprak de heer Van Ma hen ziju sympathiek woordje, 
zonder zich in het minst te hebben ^opgeschikt met 
den onzin van een ander," 

Overtuigd dat beide schrijvers zeer welgezind zijn 
opgetreden, toch hebben VOOT Bestuur en leden alle 
napleit-speeehes iets onaangenaams, en geven aan 
niets of niemand eenig voordeel. 

Ik zal de beide voornoemde schrijvers niet volgen, 
want ik wacht van den olhVieoloii Secretaris-verslag
gever een •rendu" dei vergadering, dat juist, bondig 
en vooral zinrijk zal ziju. 

Daargelaten op wien dc heer Van Malsen zijn 
evenmin keurig als malsch gekozen term vonzin" 
wil toepassen, acht ik mij verplicht, te verklaren dat 
ik er in uw verslag. Mijnheer de Redacteur, vooral 
aan het slot, bekaaid — als spreker — ben afge
komen. 

Ik gaf ter vergadering drie verschillende versoo
ien aan heeren ledenen bestuurders ten beste. Luis
ter s. v. p. 

l i e t eerste wordt in uw verslag onjuist weerge
geven en de twee anderen bleven iu de |*cn van uwen 
verslaggever. 

Mijn eerste verzoek ltetr.f het meer dau hoognOO-
dige tot bijvoeging eener volledige Leerschool voor 
de Bouwkunst aan de Rijks-kunstacademie te A m 
stenlam. 

[let tweede gold den beroemden bouwmeester 
N'u-olaes de Keijser, wien na 200 jaren alle hulde 
verdiende te worden gebracht op de tentoonstelling 
in hope (die nu niet 25 maar I mille zal kosteni, 
vooral omdat onze tijd hem zoo honn'ig tracht na 
te volgen. 

liet derde eu laatste pleit was: eeu dankbetoon 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N 1). 

De werkzaamheden van de jury der Electrische 
Tentoonstelling zijn afgcloopen eu de medailles uit
gereikt. Dat zij met die medailles uiet karig zijn 
geweest, blijkt gemakkelijk uit eene vergelijking van 
het aantal inzenders en het aantal prijsuieduilles. 
Maar »Ou est le mal" . ' Overal blij le gezichten op 
het scheiden van de matkt. 

Jammer dal de jury den lijd niel heefl kunnen 
vinden tot hel In-slissen van de brandende quaestie: 
wat is het beste systeem van electrisch licht.' dan 
was ook de buitenwacht voldaan geweest. 

Hel I-erediploma (het. hoogste van alle belooiiingeii) 
is toegekend aan Dr. U'einer Siemens, Sir William 
Thomson. Mr. Edison, Gramme, Prof. Oraham Bell, 
Prof. Hughes, Prof. I'acinotti, Prof. Bjerkness, Gas
ton P l a n t é . Baudot eu Marcel Deprez. De laatste 
is de uitvinder van een stelsel van verdeeling der 
electriciteit, dat iu Parijs algemeen wordt toegepast. 
Baudot is de uitvinder van de meervoudige druk te
legraaf. De andere namen zijn reeds lang door de 
geheele wereld bekend, (.V. .-. d. ll.) 

— In helles, eene vonislad van Brussel, wenl on
langs een standbeeld voor den schilder Antoine Wiertz, 
den bekenden schepper van het Musóe Wiertz, fees
telijk onthuld. 

Het standbeeld is vervaardigd door deu beeldhouwer 
Jacijiiei cn stelt voor twee vrouwelijke figuren, dc 
voorstad helles en den Roem, terwijl de laatste bet 

I medaillon van den schilder Wiertz , dat op eene ge
broken zuil rust, een kroon opzet. 

II I N N E N L A N D. 
s Gravenhage. Dinsdag 8 dezer werd door 

het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een gewone 
vergadering gehouden. De heer Van Nes van Meer
kerk deelde het een en ander mede over oiiderz.ee-
sche .tovervallen in Zeeland: de heer J . W . Slous 
Slool gaf eeu overzicht van de proeven te Arnliem 
genomen met verschillende Iraiii-locomolieveu , terwijl 
de heer Syinons een vooi •dracht hield over de Siemen-
sche regeneratieve gasbranders. Na de pauze behan
delde het lid de heer Coiirud uitvoerig de storm
vloeden, welke gedurende de laatste jaren gehcerscht 
hebben en meer in ' l bijzonder die van 11 en 15 
October l l . De heer Van Dissel leverde eenige be
schouwingen over helinbeplanting, terwijl ten slotte 

de heer Jac. Enschedé Joh/., nog het een en ander 
mededeelde omtrent de slaalmagiieten , door den heer 
Van Wetteren te Haarlem vervaardigd. 

— De Staatscourant meldt, dat namens den Ko
ning aau de Ncdci klinische Bell-Teleph.ionuiaulschap-
pij le Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning 
verleend is tot den aanleg eu het gebruik van voor 
publiek verkeer bestemde electrische geleidingen te 
Rottenlam. 

Amsterdam Het comité, belast met de uit
voering der internationale koloniale tentoonstelling, 
iu het jaar 1H83 alhier tc houden, beeft kennis 
gegeven dat de Emnsche en Spaausehe Regeeringen 
hare medewerking aan die tentoonstelling hehlieit 
toegezegd, dat dus de voorwaarde, waarop de ge
meente Amstenlam bare terreinen heeft beschikbnar 
gesteld, is vervuld, eu mitsdien de ontworpen expo
sitie zal doorgaan. 

— Tot aanvulling van het bericht in sommige 
dagbladen , dat dc Itegeering aan alle Nederlandsche 
S|Kjorwegmaalsch:ippijeii heeft gelast, met l o . Janu
ari a. s. op alle treinen het Wostiughoiise-romstclsel 
in gebruik te stellen, verneemt het Handelsblad, 
dat in de aanschrijving vanwege deu Minister van 
Waterstaat aau de S-morwegmuulsi. happijeu lijd wordt 
gelaten, om vóór het einde van dit jaar een opgave 
le doen, welk stelsel van doorloopende zelfwerkende 
remmen zij wenschen 'ui toepassing te brengen , en 
daarvan, zoo hel niel tol een der bekende stelsels 
behoort, een beschrijving met de noodige teekeningen 
over te leggen. De Itegeering wenscht, dat bet te 
kiezen remtoestel voldoen zal aan de beide volgende 
voorwaanlen : 

l o . moet bet deu trein snel lot stilstand kunnen 
brengen en daartoe ronder tijdverlies, zoowel dooi
den machinist uls door de conducteurs, kunnen iu 
werking gebiachl worden . eu 

2o. Itehoort liet bij treinscheiding of bet ouklaar-
wurden van eenig onderdeel van den rem, ongeil* 
blikkelijk zelfwerkend te zijn. 

Zwolle. De Provinciale Staten van Overijsel heb
ben aan de Koninklijk Nedeiliinds.be Locaal - spoor
wegmaatschappij voor den tijd van 20 jaren een sub
sidie verleend ad ƒ 2718 per kilomei.-r, op Overij-
seJsch grondgebied, onverminderd de subsidie van 
/ 5 0 , 0 0 0 voor de brug over den Usel bij Deventer, 

j Leeuwarden. Door de Provinciale Staten van 

Erieslar 1 zal in I8S2 worden overgegaan tot du uit- j 
voering van bet derde gedeelte der werken, die op- j 
genomen zijn iu het plan van verbetering van den 

binnenlandse hen waterstaat dier provincie. Dal ge
deelte bestaal in de verbetering vnu het slro unka-
n.i.il van flerben Alles verlaat tot de Erieschesluis 
bij Zoutkamp en van het kanaal van Stroobos tot 
aau hel Itcrglir non neer hij Sehiiilenhurg. Voor het 
eerste dezer twee werken is op de provinciale be
groeiing van IS82 uilgetrokken ƒ 5 3 8 , 1 5 0 , voor 
het tweed.- ƒ 2(12 5 0 0 , te zamen ƒ 800,050. 

— Tol tijdelijk directeur van de gemeentelijke gas-
fubiick is benoemd de heer II. I'. Rui l , te Gouda. 

Haarlem. Door de lliuirlemsehe Tiumwaymaat-
Hcbappij is aan den Gen teen teraatl intrekking verzocht 
van de volgende voorwaarden der concessie: ngedu
rende de eerste drie jaren zullen concessionarissen 
aau de gemeente geene retributie behoeven te be
talen"; «gedurende*de vijl volgende jaren zal de re-
tribuiie beloopeu ƒ 20 voor elk paanlenspoorrijtuig 
en vervolgens elk jaar ƒ 3 per rijtuig hooger." 

Burgemeester en Wel houders hebben voorgesteld 
het verzoek niet toe te slaan, doch den lermijn vau 
drie jaren met drie jaren te verlengen. 

Utrecht. Op voorstel van Gedeputeerde Staten, 
werd door de Provinciale Staten iu de zitting van 
9 dezer besloten, de jaarwedden van de opzichters 
bij den Provincialen Waterstaai voorloopig te bepalen 
als volgt: van deu opzicblcr Ji. Hoors.-niu o p / I 300, 
van den opzichter | | . T. Verkerk op / 1 2 0 0 e n van 
den opzichter ih-r veenderijen op / 1000. De defi
nitieve regeling van hunne bezoldiging zal, iu overleg 
met den te benoemen prov iucialeu ingenieur, chef 
van den Provincialen Waterstaat, worden vastgesteld. 

— Tot ingenieur van den Provincialen Waterstaat 
is benoemd de heer K. van Ri jn , ingenieur bij de 
Kanaalmaatschappij te Amsterdam. 

's-Hertogenbosch, t>p dc eerste algemeene 
vergadering van aaudeellmudei-s der naaiiilooze ven
nootschap uSioDmlianiweg-iuaalschappij 's-Boscb— 
Helmond", 8 November gehouden, werden de han
delingen van het voorloopig comité van oprichting 
goedgekeurd, en is, na mededeeling der redenen 
welke de opening der lijnen door de stad cn van 
's-Bosch lol Vught verhinderd hadden , het voor
loopig bestuur diligent verklaard. Directeur en com
missarissen deden hel voorstel, om de jaarwedde eu 
honoraria, hun bij de statuten toegekend. voorloopig 
op één derde van h.-t bepaalde rijler te Stellen, en 
hun die niet ten volle uit te keer.-n, vóórdat de 
geheele lijn 's-Bosch — Veghel—Helmond voltooid en 
in exploitatie gebracht zijn zal. Dit voorstel werd 
bij acclamatie aangenomen. Omtrent den dag der 
o-teniug werd besloten, dezen te bepalen op Woensdag 
23 dezer, als wanneer meu hoopt, dat de ophoug'uig 
van deu weg 's- Bosch—Vught, door het waterschap 
ondernomen, zoover zal gevorderd zijn , dal de exploi
tatie zonder gevaar of stoornis, geregeld zal kunnen 
plaats hebben. 

Maastricht. Tot ingenieur van den Provincialen 
Waterstaat iu Limburg is l>enoemd de heer Bauduin. 
civiel-ingenieiir, thans leeraar aim de hoogere bur
gerschool tc 's-Bosch. De benoemde stond uiet op 
het drietal, door Gedeputeerde Stalen opgemaakt. 

Assen. I 'e zoo hoogst unit ige en ge wenschte 
zaak om, hetzij hel Koeverder-kauaal voor rekening 
der provincie over te nemen of den Kanaalmaatschap
pij eeue subsidie tu verleenen, werd in de zitting 
van Provinciale Stalen behandeld, 'len slotte werd 
een voor-stel met 22 legen 0 stemmen aangenomen, 
om aau Gedeputeerde Stalen oji te dragen, iu dc 
zomervergadering een voorstel ter tafel tc brengen, 
hetzij om lot overneming of subsidie over tc gaan, en 
alsdan de hoegrootheid der subsidie Ie bepalen. 

Leiden. De heeren Dibbetz en II. t i van SU-
Ie void i hebben zich l o l den Gemeenteraad mei het 
verzoek gewend, om kosteloos gebruik le mogen ma
ken vau den berm langs d.-u straatweg, vau de 
Cliei-lils.hebiug lot aan den eetsten tolboom onder 
Zoeterwoude, tol aanleg van een stoomtram tusschen 
Leiden en Gouda, op grond, dat de veelvuldige 
st (tornhouten , die den Rijn bevaren, door deu aan
houdenden golfslag aanleiding geven lol afbrokkeling 
der oevers, eu de uilguveu tul herstel van die oevers 
komen te verminderen wanneer de stoomtram in con
currentie kan treilen met de stoom booten. Burge 
meester eu Wethouders adviseeren. den adressanten 
vergunning te verleenen en den berm van den he-
doelden weg aan hen al' te staan tol het door hen 
beoogde doel voor den tijd van "10 jaar, o. u. onder 
voorwaarde, dal voor hunne rekening langs den berm 
en den rijksstraatweg jonge iepelmouien worden ge
plant, op een afstand vau drie meter van elkander, 
cn dat de aan te leggen werken wonlen aangelegd on
der goedkeuring en toezicht vanwege het dagelijksch 
bestuur. 

- • Door de tinna Wiss,-, Piccaluga en Co. , is bij 
de betrokken gemeen I chest uren vergunning gevraagd 
voor [bet leggen cn exploileeren van een electrische 
spoorbaan van leiden over Voorschoten, door de 
Papelaan naar Wassenaar. 

Delft. Hij het examen voor de akle middelbaar 
onderwijs in het buetseeren, gehouden aan deP.dv-
tei'lmische school, is van de 3 caiididaten, die zich 
hadden aangegeven, geslaagd de heer W. van Vliet, 
uil Harlingen. 

Goes. Hel jaarverslag van de Vereeniging De 
Ambachtsschool luidt over hel algemeen gunstig, liet 
aantal leerlingen, tot zestien opgeklommen, vermin
derde met vier, waarvan één eervol ontslagen werd, 
die .Ion gansehen cursus had doorloopen; twee wer
den bevonden geen genoegzamen aanleg en lust te 
bezitten, en één moest wegens wangedrag verwij
derd worden. Hot loon door dc leerlingen verdiend 
bedroeg ƒ 450.1 G 1 / , . Een leeraar in hel teekenen 
werd aangesteld. De Goesche afdeeling der Maat
schappij van Nijverheid stelde de leerlingen banaat 
de tentoonstelling te Middelburg te bezoeken. De 
financiën verkeeren in geen onguiistigen staat. Het 

eenige wat ontbreekt, is toeneming van het leden
tal der Vei-eeniging, dat in twee jaren niet 10 per* 
cent verminderde. Spoedig houpt men ook met het 
onderwijs in het smeden te kunnen aanvangen. 

lankonilurinjcen van A u t a t o d i n g M . 
tl au II tl au , |4 Xav. 

- H a g e . le 11 'lt mi-u. door het ministerie van waterst. 
enz... aau het gelmuw' vau het prov. hestuur: het bezin
ken en hestorten van den Oiidohoornschen zeedijk tus
schen de Himriische hoofden. Ramiug ƒ :i8..ïl)ll. 

Il.tr.ire. lil . te 12 uren, dnor bet gei neen te best..- het 
maken van een duiker van gecren-oleerd dennenhout iu 
den Spui Weg. 

K n le 3 uren, door den aannemer ,1. H. Vos Sr,: 
het verf- eu glaswerk van de in-aanbonvv-zijnde hoogere 
lnngeisiho.il en gymnasium te Kampen. lAannciiuugs-
som vau den bouw bedraagt ƒ 134,000). 

Ilrvciilrr, te 4 uren, don de tinna GroHciuan en 
Nier.ll : hel Imuwen van e terra-cotta fabriek, aau de 
ll-clstruat, aldaar. Aanw. te 2 ureu. 

l l ln«da K , I , . Nav. 
•-Hage, le 11 uren. ten kantore van <l nlvaiig.-r 

der successie en domeinen : bet IMIIIWOII vau eeu h e r t e n -
stal in de Koekamp, aldaar. 

l nr .hr . le 2 uren, door de inuatschappij tot expl. 
vau Staatsspiorw.. aau hel cent raai Imreau : lo. het leveren 
van eiken wi-selhouleu, in 2 \ -.; sin. idem van stalen 
sp'Mirstaveii, stalen lascli rider legplaten en ijzeren 
haak- en schroell-outeu, in 2 perc. Inl. aan het centraal-

W a a l w i j k , te :; ureu, op het raadhuis: het verbouwen 
en vet grooten van het beslaande schoolgebouw. Int. I>ij 
dm architect I'. van Mn-llo. te s.Risch eu .1 pzichter 
J. van lnjck Jr.. te Waalwijk. 

li.-o -1 o , le . uren. door het gouicentelicstuiir van 
Bug,-ii e. a.: het leveren van school meubelen, als: 28 
banken, 1 schuifl>ord, | muziekplankje, t Imrd op schraag, 
I vonwtrap, euz. enz. Inl. luj deu architect .1 1'cuijsson, 
te Boksmeer. 

A lkmaar , door het gemeentebestuur; het bouwen vau 
een paardenstal, bet vernieuwen van een schoorsteen en 
3 zijden van hel dak der sluinvachlerswoniiig bij de /es-
Wielen. Ililj. inzenden 14 Nov.. te 12 uren. 

Weeaeaag, itf Rev. 
'«•Hage, te 11 uren, door bet ministerie van waterst. 

enz: de voortzetting der restauratie van het Oud-Stad-
houderlijk Kwartier op het Binnenhof te "s-Hage. Raming 
ƒ W,«U0, 

'a-Hagc, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., len dienste der St,ta|ss|m.irvvcgeii: lo. het maken 
en stellen van den metalen bovenbouw voor de brug over 
den Rijn nabij Rb n. Inl. luj den hoofdingenieur, te 
Aillhe n deu seclieingeniciir. te Rheueii. Raming 
/ 955.0(10: a.i. hel maken van de grondwerken, de kunst
werken, den Imv HUW. de u vergui igs- eu eenige hevei-
ligings- en afdeelingswerken voor den spxirweg Gronin
gen Delfzijl. Inl. luj den hooldiugenieur te Zwolle. Ra
ming / 1 ,40 ,00a 

Leidrn, te 12 oren. door dijkgraaf en heemraden van 
Rijnland, in hei O'luei-iilandsiuus: to. de ver breeding 
van den rijweg op den Spaarnd am schei lijk ter wedei>/ij.|e 
van Sloterdijk. iu 1 perc; SO. de levering van 150 M ' 
grim op de werf te Halfweg, in I pre. 

U « a r . le 12 ureu, door de I touw maat schappij, in het 
Hotel-Brunnekreefl : het houwen van 10arbeiderswoningen 
onder ét-u dak. Aauw. te 11 uivn. 

*••' jkerhoar, te \2 uren, door dijkgraaf en heemraden 
van het waterschap De Slaruii-er-.-n-Kaiuerhop: het ver
nieuwen, herstellen eu onderhouden van 3 water lens. 
mei verfwerken, ged. 3 jaren. 

K m n nlioii , le 1 uur. door burg. en weth.: liet h>i-
wen van eene school met woning aan de Van-der-WenI-
straal. Iul. aau het Timmerhuis, 

Vel|t, te g ureu, hij \\'. van Kampen: het bouwen vau 
eene villa aan den Parallelweg, aldaar. Inl. hij den ar
chitect M. K. Smit, te Dieren. 

Honrirrd.ig, 17 
l lrecl i l , le 10 ureu, in het gehouw vooi* K. en \V_; 

het leveren van hout ten behoeve van materieel der g-ine. 
v bel in slaat vau venle .liging brengen der werken in 
de Nieuwe llollandsche waterlinie. Raming f 60,000 . i 
Jl Gó.1)0,1. 

Heer! . te l i uren, door buig. en weth. van Weerl-
en-Sli,uu|ii.n| : .Ie kunstmatige verbetering van den wen 
van Weert mer Str.unproij naar- de Belgische grens hij 
Molenb.-ersel. met de noodige kunstwerken, inbegrepen 
eeu Zijtak naar TatigelroV. ter lengte van U540 M. \anvv. 
10 Nov., te 11 men. 

Delf t , tc 1̂  un-n, door d lirecteur der artUlene-
stap'l- eu constructie magazijnen: 

le perc. UU stuks heels haren busbjuitsJ len; 
2e H 31)0 i halve idem idem 
3e . 8500 KG. koperplaat, dik O.OWJ M. : 

te i HH.iHSi i messingplaat dik 0.0023 M. 
Utrecht , te 12 uren, d.mr de directie der Nederi. Tram-

vvcgmaatschapi-ij : het maken v.ui de aardebaan eu kunst
werken, en liet leggen der spireu en wissels voor den 
tt.uuwvg ||.,|s«-.inl-Harlingeu. Iul. by de ingeni - J. 
I. van Wa g. Ie Rotterdam en Van Keppel, le Bolsward. 

Haarlem, te 2',', uren, II.HU- h.-t ministerie van wa
terstaat euz.. aau het gelmuw van hel prov. lust: het 
driejarig onderhoud der Hijkshavenweikeii Op Terschelling, 
Raming /'12.U00 per jaar. 

Vrijdag. I S Her. 
Zaandam, te 11 men. door dijkgraaf eu heemraden 

van den |m|d.r l)< Kt zaan, in het Beursgebouw: lo. hei 
vijfjarig onderhond van de 3 watermolens: 2o. idem van 
dè heide zeesluizen en vai ruge binnenwerken : 3o. eenig 
diep- en haggerwerk. 

\ i •• Lo., te 11 Uien. donr het getlieent ehi'sf IIUI': liet 
maken vuu ongeveer Wil M 1 bestraling en hel verleggen 
van ongeveer 7H0 M 1 idem buiten de voormalige Boer
in |sciie|ioort. 

firealnsjenl te IS uren. door bet minislerie van wa-
iei-laat .uz., uan het gelmuw van het prov. hestuur: lu-t 
driejarig onderl I vau den Rijkswater-molen aau de 
Biuneii-Aa luj Nieuweschaus. Raming j 5*5 per jaar. 

i o.« t e . ' i . ioi . le 2 uren. door den architect-werktuig-
kundige J. W. Meijer, in De Rood.- I nw: hel bouwen 
van een dubbel woonhuis, op een terrein in dc Plantage, 
hoek Kerklaan eu Kruiischelaun. 

t Zandt , te 3 uren. d.mr burg. en weth.: hel Imuweu 
van eene school v.mr L. O. lid. hij 0. de Leeuw Wi . laiid. 
te LoppiTMiui. Aanw- te l uur. 

Il.ilsn.ir.l, bij den ingenieur der Nederi. Traiiiweg-
ur.ialschappij : het vervoeren langs de lijn Joure-lleereu-
vocu van de op de losplaatsen le Joure eu te Beerenveeil 
aangebrachte rails mei toebchooren. 

Zalerdac IW KeV. 
Haace-ZwaliiMC , te 12 uren. d.mr bel pdderl).-stuur 

van De Nieuwe-/wal uwe. luj A. de Waard: lo. het leve
ren en stellen vuu een st. min werk tuig, stoomketel, cen-
trifngualpomp en uanhooren; 2o. het amoveeren van den 
ho-i.i.mden ,vilidwater len des polder, en hel op- eu 
naast diens fundamenten maken der geitouwen voor 
plaatsing der genoemde werktuigen en verdere tot de 
stichting van het stoomgemaal behoorende werken. Iul. 
hij den architect J. Paul. le Zevenhuizen. 

Haandag. 21 >..*. 
Uarliieliem, te 10 uren, op hel bureau der genie: hel 

herstellen van storm- en winlorschade aau verdedigings
werken enz., ten zuiden van Waal en Mei wede. Inl. op 
genoemd geiiiehureau en bij den opzichter van fortificatiën 
le Wou.lrii-heiii. Aauw. 1, Nov., te 10 uren. Raining 

ƒ 102». 
'a-llace. te U ' j uren. d.mr hel ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van de overlaten iu den Waaldijk 
hoven lioriii.heiu, mei de hijltehnorcnilo sluizen, duikers 
enz. Aanw. Ifi Nov. Raining r""&40 per jaar. 

tiiiHterdiini . le 12 uren. in Iul maat-chapp-hjk ge
bouw der Maatschappij v.mr den Werk len Stand: het 
afbreken der gehouwen op de jierreeieii genaamd dllauw-
Jau", aan den Kloveniersburgwal nos. 87 en s«J en aan 
den lirnenebiirgwal no, 24: en het ter/elfde plaats op
bouwen van een gelmuw der Maatschappij v.mr deu Wer
kenden Stand. Raming ".u • 

Hanmalrn, te 12 un-n, in de inrichting OottOewater; 
de houw ler dii-ecteuiswoning op de bestaande l'und.v-
riug aau de geneeskundige inricht mg voor krankzinnigen 
"Coiidevvater", te Rosmalen. Inl. bij den architect C. 
Muijsken, te Amsterdam. Aanw. 1(1 Nov. 

N i j k e r k , d.mr den dijkstitcl van het polderdistrict Do 
Arkoiuheen: het stellen en leveren van eene stoommachine, 

met 2 ketels eu 2 schepraderen, ten behoeve van de be
maling van den polder. Inl. hij de ingenieurs Van Hasselt 
en De Koning, te Nijmegen. 

Z i i l i - l l a m t i i c l , door hel gemeentebcstuur: bet Imuweu 
eener school voor L. O. en het leveren en stellen van het 
schnnlamcuhlciuout. 

IHn-.lac, S3 SJee. 
4 » « r i i . te l l ' 1 , uren. door het uiiuisterte van waterst. 

enz., aan het gelmuw van hel prov. best.: het eenjarig 
onderhoud van het v'crhindiugskaua.il van de Dientscbe 
met de Frieschc wateren. Aanw. 15 Nov. Raming ƒ8600. 

t 'i refill. te 2 un-u. d.mr de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het verrichten 
van grondwerken, het wijzigen en ml breiden van sporen 
en wissels, het maken vau hoofdgebouw. ie veela
ding en perrons, alsmede het uitvoeren van eenige andere 
werken ten behoeve van het station Grijpskerk. Inl. aau 
het centraalbuieaii en bij deu sectie-ingenieur te Gro-
ningen. 

W.l.'li-rlag . SS N«V. 
' • -Hage, te 11 uren. door lu-t ministerie van waterst. 

enz.: lo . het verrichten van herstellingen en vernieuwingen 
aan de werken van den Baardvvijkscheu overlaat nul de 
Rijkssluis in de «Nlelijke vaart kade van Waalwijk, met 
het éénjarig onderhoud: benevens hel zo.uioodig leggen 
in '82 der z sluiting in dien overlaat. Aauw. Ml Nov. 
Raming ƒ2980; 2o. de herstellingen en vernieuwingen 
aau de Rijksrivierwerkeu op hel Zwartewater. met het 
onderhoud dier werken eu de afbakening van hel vaar
water ged. '82. Aanw. PJ Nov. Raming ƒ 7050. 

'a-Hage, te 12 uren. door het ministerie van wateist. 
enz., ten dienste der Staatss-mor wegen: het verrichten 
van verschillende werken op de Rijksst\\ielplaats le llor-
dn*cht, en het onderhoud van die st.i|n-lplaats ged. 3 jaren. 
Inl. op liet bureau der sjMmrwegen le s-Hage. Aanw. IC 
Nov., te 11 uren. Raining ƒ 12,4110. 

I'eriil-.. te Ü'/j uren, door burg, en vvelh.: hel verbou
wen der gemeenteschool, niet de levering der materialen 
eu schimla ublometiteii. lid. bij den architect J. I. van 
Waning, te Rotterdam. Aanw. 19 Nov.. te l i l ' ( uren. 

m e m o e r » , te 3 men. door Dr. A. I'. I.emiis, iu hel 
gemeentehuis: het n-staurooren van ziju woonhuis en 
Imuweu van een nieuw koetshuis. Inl. hij den bouw
kundige A. le Clercip Ie Kruiningeii. Aanw. IB Nov.. ta
l l uren. 

Ilrai-hten . hij notaris A. E . Attenia: hel bouwen eener 
iHterenhiiizing te Oldclmorn. Inl. luj deu air In teel J. A. 
Meessen. te Ik-etsterzwaag. 

lliinili-riliiK . 24 Nov. 
Middelburg, te 1(1 uren. doOT het ministerie vail Wa

terstaat euz.. aan het gebouw vau het prov. Iiest.: lo. 
het onderhouden en verbeteren ged, '82 van de haven
werken te Breskens. Aauw. 19 en 21 Nov. Raming 
ƒ 6810; 2D. het bouwen van eene schutsluis jn het zij-
kanaal beoosten Sas-van-tieiit Aanw. IH en 18 N'nv. Ra
ming ƒ 718,00(1; Sn. het makeu vaneen zijkanaal be.msten 
S«S-van-Geilt en het verbreed, n en verdiepen van het 
Neileiiaiidsch gedeelte van bet kanaal van Neuzen. 
Raming ƒ 500,000: 4o. hel Imuwen van eene ijzeren diaai-
brilg met vast gedeelte over hel zijkanaal naar de l'asshus. 
Aanw. 10 en 18 Nov. Raming ƒ 28,500. 

Hun-u. le 12 uren, door geciHiiinitteenlen over den 
geciniiluneerden grintweg van Tiel door Huren naar Kui
lenburg, bij W. R. Beekman : het onder houd ran dien 
weg over '82. 

SUa, te 2 uren, door het R. K. kerkbestuur, in De 
Kroon: liet Imuweu vau een fraterhuis eu gesticht, ten 
dienste der R. K. parochiale jongensschool en weeshuis, 
aldaar. Inl. bij den bouwkundige H. lt. Hendriks, te Oss. 
Aauw. 23 en 24 Nov., te 10 Uien. 

Haarlem, te :.'• , uren. door het ministerie vau wa
terstaai enz... aau het gelmuw van het pmv. In-stuur: het 
driejarig onderhoud vau de Ooster-huiU'iihavente Medeiu-
blik. Aanw. IU Nov.* Raining /'20IHI | N T jaar. 

Zatrrdag. 2*> NeV. 
AmeraTeerl. le l l ' / j uren, in de sociëteit »A illicit ut": 

het bouwen van eene kazerne met auuexen voor bereden 
wapens aldaar. Inl. op het bureau der genie van 9—12 
uren. Aauw. 18 Nov.. te 11 uren. Raming J 430.000. 

Haandag, 2K Sjev. 
Varlhuni, te 2 uren. door de gcmoontchestorcii van 

Samlavk en Vierlingslk-ek, luj Krans Hendriks: het ver
houwen der school ou oi i der wijzers vvi tiling en het makeu 
eener overdekte speelplaats enz., te Vortbuui. Iul. hij 
d.-u architect , l . Beiiijssen. le Boksmeer. 

IMimdag. •» *»v. 
Vlaardingi-u. Ie I0 uren, op het raadhuis: het Imu

wen van 3 scholen, elk v.mr 330 kinderen eu liet veilmu-
weii eener bestaande school, met de levering van de hier
voor benoodigde materialen en schoolanieuhleinetileu. Aan
wijzing 23 Nov., te 10 uren. 

'llardrrrht, te 11 uren. bij .1. ('. van der Horst: het 
Imuweu van eene kazerne v.mr hel korps pontonniers op 
Rijksgmnd, te Dordrecht. Iul. op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur, aldaar. Aanw, 21 Nov., te l uur. 
Raming / 155.000. 

I te l l ' / j un-n. door het minislerie vau water
staat enz, aan het gelmuw vau het prov. best.: het Ver
beteren van hel in de prov. Drente gelegen deel van het 
Meppelerdieji. Aanw. 22 Nov. Raming / 93,0911. 

I M r k o h o m Ie 12 uren, door het best - in de hunne 
Haringkarspel, bij K. Goveis: lo. het maken en behiirden 
vau een nieuwen couiliiiiuical ieweg door veis.hillende 
ptlders in de gemeente Rariugkais|N-l. aansluitende aau 
den straatweg tuwchon Zijdewind en bet Nledorperver-
laat. ter lengte van ongeveer 5(155 M . t hijbeh's.i>-nde 
werken: 2<>. bel Imuwen van eene wacht ciswoiiiug eu het 
ophoogen en hanltnakeii van een overweg, met bijbehoo
rende werken. Inl. luj ,1. Klerk, te Dirkshoin oii .1. W. 
Hu.vs. te Alkmaar-. Aauw. 22 Nov., le 9 ureu. 

Zaandam . le 1 uur. iu het gemeentehuis: hel maken 
van eene bing voer voetgangoix over de Zaan, te Zaan 
dam. Iul. hij den architect J. van der Koogh, te Zaandam. 

V\(..n-.l..g, 30 Rev. 
'o-llagr. te 11 uren. d.mr bet ministerie van waterst. 

enz.: In. het inakeii van ven Ie. lig ings werken aan den rech
teroever van het Malleg.it. tusschen de kilouieterraaien 
121 en 123, onder de gein ite Dubbeldam. Aauw. 20 
Nov. Riming ƒ 41.400: 2o. het maken van een gedeelte 
Rijks-oever langs de ree h ter-normaal lijn der N'ieiiwe-
Metwede onder dc gemeente SIiedrecht. Aanw. 26 Nov. 
Raming ƒ10,050. 

Naarden. te I uur, ten raadhuize: het houwen van 
eeue ojwubaie school met gymnastieklokaal en woning op 

terrein tusschen de Oostciiidc- en Hm/ei |H.ort-traten, 
alsmede h.-l uitvoeren van eenige werken aan het daar
naast staande schonlgelmuw. Aanw. 19 en 2(i Nov,, te 
12 uren. 

Uanderdax • I "'-f-
Haarlem, te J ' . uren. d.mr het ministerie van water

staat enz., .LUI het gebouw van het pro., best.: het drie
jarig onderhoud der Rijkshaven werken te Medemblik. 
Aanw. M Nov. Raming '/'520O per jaar. 

Vrijdag , 2 lire 
Hlddi-lkiirg, te 10 ureu. d.mr het ministerie vau wa

terstaat enz., aau het gebouw vau het prov. hestuur: 
bet vernamen van dc buitenhaven te Hansweert. Aan.v. 
26 en 28 Nov. Raming /'13,80(1. 

'a-Bearh , te ] m un loOT het uiiuislerie van wa-
teistaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: het 
driejarig onderhond der Rijks-haven- en riv iervverken te 
Willemstad, met de zclfrogistroerende p-ilschaal aldaar 
en die te St bergschesus. Aauw. 26 Nov. Raming 
ƒ 4000 per jaar. 

t i raningen, te 12 uren. door het minislerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw vau het prov. hestuur: 
het driejarig onderhoud van de Rijks-gronte wegen en 
van de verspreide Rijksbruggen in (inningen, in 3 pen. 
en iu mass;,. Aanw. 25 Nov. Raining: JM-IC. 1 ƒ8700. 
pen-. 2 ƒ 11.2:10, |MTC. 3 t 18.690; massa ƒ 38.620 

Zwolle, te 12 uren. d.mr hel ministerie van waterst 
enz., .1.111 het gebouw van het prov. besluur: het drie
jarig onderhoud der havenwerken te Blokzijl. Aauw. 26 
Nov. Raming f 2478 per jaar. 

Haandag. 5 lier. 
Haantrlrht, te 10 ureu. d.mr hel ministerie van wa

terstaat enz., aau het geitouw van het prov. hestuur: het 
maken van nieuwe bestratingen, herbestralingen en het 
verwerken van steenslag op 's Rijks-giimten weg le kl. 
Maastricht—Wou Is. Aanw. K Nov. Raming J 3000. 

VV.Ho-.l.g 7 lier. 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie v..u waterst. 

enz., uan het gebouw van het prov, bestuur: het aanleg

gen van eene kade in den Drein nel scl ien overlaat, onder 
de gemeente Dreuinel. Inl. hij den hoofdingenieur Van 
der Toorn, te 's-Hage en den ingenieur Stienekcr, te Nij
megen. Aanw. 3 Dec. Raming ƒ21,400. 

Ilaiiderdag, fi lier. 
Haarlem, te •." , uren. door hel ministerie van wa

terstaat enz., aau hel gelmuw van het prov. best: het 
driejarig onderhoud der Rijks-zee- en havenwerken op 
Vlieland. Aanw. 1 Dec. Raming /'38.000 per jaar. 

Vrijdag, 11 He. . 
llliMi'liiiir;-, le 10 uren. door het ministerie vau wa

terstaat enz., aan hel gebouw van het pmv, bestuur: 
het driejarig onderhoud van de Rijkswaleiieidingeii be
westen en beoosten het kanaal van Neuzen. Aanw. 3 eu 
5 Dec. Raming ƒ6270 per jaar. 

trnlicni, te 12 ureu. d.mr liet ministerie van water-
slaat euz., aau hel gelmuw van het prov. bestuur: het 
vervangen van de Veldweg- cn Woud vlotbruggen duur 
ijzeren draaibruggen over het Apeldoornschc kanaal. 
Aanw. 1 eu 3 Dor. Raming ƒ 10,160. 

Zwolle, te 12 uren. door het ministerie van waterst. 
enz., aan het gelmuw vau het prov. bestuur: hel drie
jarig ouderhoud van de verspreide landsbruggen in Over
ijsel, in 3 perc Aanw. 2 en 3 Dec. Riming resp.: ƒ1615, 
ƒ150 en ftilt per jaar. 

Weewsnef, is b>ee. 
a-llage. le 11 uren. door hel ministerie van waterst. 

enz.: de levering van hallaststeen v.mr de Rijksriviervver-
keu op de Hoven-Maas, in 2 perceelen. Iul. bij deu ing. 
voor het 2e district, le 's-llage en den ingen. iu hel Be 
arrondissement, te 's-Bosch. 

Ilendrrd»i;. IA Her. 
llaarlrm . te 2'/t ureu. door het minislerie van wa

ter-tuut enz. aan hel gebouw van het pmv. best.: het 
driejarig onderhoud der Rijks-zee- eu havenwerken op 
Marken. Aanw. 8 Dcc. Raming ƒ 9000 per jaar. 

Vrijdag. Itl IL. 
vruin-.11. te 12 uren. door het uiiuislerie van water

staat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur het. 
éénjarig onderhoud der Berkelwerken, iu Gelderland. Aan
wijzing 8 eu 10 Dec. Haming ƒ1000. 

i;runlngrn , te 12 uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gelmuw van In-t prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van de heide Stateuzijleii eu het daar-
tusschen langs de Aa -trekkend jaagpad. Aanw. 9 Dec. 
Raining , : ' 1 « i " per jaar. 

Vrijdag. 23 »er . 
Helder, te 2 iiren, door hing. en weth.: de straatver

lichting aldaar, door middel van su-eiikolengas. 
Op l.iler |e lo-|>..li-n ditlum. 

Haloviard, bij den ingenieur der Nederi Tr.uuweg-
maatschappij : In. de levering en het vervoer van zand, 
steen, grint enz.: 2o. hel Imuwen van eene ijzeren ophaal
brug nver de tl 1 ideIraskervaart enz. 

Alloop van Aanbesletlinsfn. 
WIJfc lill-llmirolrdr, 2 Nov.: het amoveeren vaneen 

woonhuis en aldaar oprichten van een woonhuis met 2 
verdiepingen ; mgek. 7 hilp, als: 

l l . Arts, ƒ 3685 
I. W. Lauiorré, 1 3670 
T. van Soest, • 3382 
J. te Poel, • 334'! 
II. Roks, 8046 
('. II. van Hekkuui. » 3150 
l i IU „ hot.-u 2859 
gegund 

••Hagr. 4 Nov.: bet veigr-mten van hel |..-tg. houw 
(e Gorinchem. met het onderhoud; mgek. 5 hilj. als: 
V. Stn-.-lla.id. te Shedivcht. f 12.913 
t'. Kxulto, . G o r i n c h e m , 1 12,790 
f I'. Wappemm. > idem l 12,600 
I .1 Huiler Jz.. • idem • 12.570 

C. J- Verwej Jr., • idem • 11,888 
'-Mearli. 4 Nov.: b-l driejarig onderhoud d.-r R o k -

hiven- en rivierw.iken |e M-nbjk: hoogste inschr. wus 
A. L. van Wijngaarden Uz.. te Sliedrecht. v.mr* / ' 7 9 S O : 
minste inschr. C. de Gmot. te Willemstad, » . . « / 033:1 
per j:wr. 

IHUrraum. 4 Nov.: lo. het verdic'icn van een gedeelte 
vaart door uitbaggering eu h.-t maken van een bassin: 
«io. het verlagen van het Ltosdrcchtscho-eiiid mei de 
daarmede in ver band staande grond- en straatwerken: 
le peiv. ingekomen 5 hilj.. als: 
W. v. d. Kooij, te Amei-sfH.rt, f 6595 
C. Bus. « Haatleiumernieei-, '» 5980 
II. vau Rhijn. » Naarden, » 5879 
M. Lak.-ivelil, • Utrecht, 1 5700 
J. ruinen, 0 Hilversum, 1 4310 

2e perc. ingekomen 7 bilj.. als: 
II. van Rhijn. te Naarden, ƒ 2897 
M. I.akervel.1, . Utrecht, 1 1920 
L. van Putten. * llilveisuiu. * 15:10 
l ' . Boa, 1 Haarlemmermeer, 1 1495 
W. v. d. K.Miij, * Am.-rsf.mrt, » 1485 
.!. I'uliren, „ llilversiini, » 1200 
J. van Schageu. » idem l 1049 

massa ingek. 4 bilj.. als: 
C. Hoogcndoorn, te Gicsciiduiu, ƒ 10.700 
II. van Rhijn, » Naaiden, » 8,476 
C. Bos, • Haaiieiniiieriiieer. 1 7,400 
•I. Kuhren. 1 Bilveismu, * 5,600 
heide iu perc, gegund :uui .1. Kuhren. 

Xwel le , 4 Nov: het onderhouden vau het le, 2* 
3e perc d-r prov. grintwegen in Overijsel, go.1. 16 maan
den: Ie |ierv grintweg van Zwolle uaar h;uu|ien: iugek. 
2 biljetten als: 
A. Rinks, le Zwolle, ƒ 5855 
.1. Willighagcn, 1 idem . 5748 

2e iM-rc. grintweg van Zwolle nver Hasselt en Zwartsluis 
naar Mep|N>l: iugek. 2 bilj. als; 
II. Bruins, te Zwolle, ƒ 8800 
J. Otten. 1 Mcp-icl. 1 6659 

Se peiv. grintweg op den Blokzijlerdijk; ingekomen I 
bilj.. als: 
J. Hoefman. te Vollenhove, ƒ2028 

massa iugek. 5 bilj., als; 
A. Bloes. te Zwolle, ƒ 15.255 
A. a Volker, o Rotterdam, * 14,800 
J. Willighagen, » Zwolle, 1 14.380 
Weener en Van der Vegte, . Hasselt. 1 14,000 
P. Heil. Zwolle, >. 13,605 

V l l a g r , 7 Nov.: lo. het leggen eener voetbrug over 
• ie Singelgracht: ingek. 4 bilj.. als: 
A. Lung.-nr.ik. te 's-llage. ƒ 3700 
J. L. Weiders, 1 idem - 3450 
II. Jongen burger.' l Wail.liuksveen, 1 3420 
.1. de Swart eu Zn.. » s-llage, 1 3098 
Raming » 3u00 

2o. het riot.s'i-en vau een gedeelte der Laau-van-Mccr-
dervoort; ingek. 6 hilj.. ah: 
\ de Horst, te Pap'udiecht f 2893 

W. f. Raasvel.lt. > 's-Hage, » 2830 
A. L a n g e n r a k , >< idem * 27611 
II. Lamkamp, <> idetn » 2625 
G. Keij, • Rottenlam. 1 2550 
II. Jongen burger, » WaddJnltsveen, • ~ •»> 
Raming 1 2800 

i N i n i r e . l i i 7 Nov.: hel opriiiuieii, herstellen cn weder-
opbouwen vau de door «torru besclia.lig.le overdekking der 
loodsen tot coinim-t bereiding en aschlimds. op het terrein 
der mestvaalt aan de Mijl: iug.-k. li bilj. als: 
A. du Vijn. te Dordrecht, ƒ 2794 
,1. Koott, >> Dubbeldam. I 2626 
It P. llohre, » Pa| tend recht. » 2185 
II. Degens Jr., t> Dordrecht, 1 1987 
G. J. v. d. Made, • idem • 1878 
E. W. da Wit, • idem • 1785 
gegund. 

li.irue. H Nov.: het Imuweu van eene school te liorue 
v.mr 240 kinderen, en .-cue school te Zendereu vuor 160 
kinderen; iugek. 12 bilj,. als; 
J. Nijhof, te Almeloo, f 49,000 
P. Groothuis, > idem tt 48.450 
P. K. Dusée, • I leus. len, » 40,885 
('. Kckbardt. » AlmeLm, 1 45.300 
J. II. Teeselink, l Helleiidisuu. » 45,075 
E. Kshnis, » Almeloo, 1 44,369 
A. Grimt hengel, Horue. 1 43.7(H) 
E. Mors.-lt, 1. idem l 4-3.624 
E. Schollen, » Almelo», n 43,149 
B. Vixcboxe, • idem l 41,448 

E. Hiesveld. te Wienlen, ƒ 39.943 
A. Peters, Borne, 1 39,600 
gegund. 

tmal r rdam . 8 Nov.: het de rnjten van slooten, het ma
ken van de aardebaan voor nieuwe wegen eu h.-l ophoogen 
val plein iu .len Iti mdijksche-ltuitenveldets^hepi 
puliler, naast het Vondelpark, onder heb van de |*nd-
schaparchitccten Z.»cher; minste inschr. wast'. I.angevel.1. 
tellardinksveld. v.mr J 196.870. 

'•-Hagr, 9 Nov.: liet maken van grand- eu andere 
werken v.mr de balie IHeriek van den s-morweg Nijme
gen -Veiil.m: ingek. 8 bilj., als: 
.1. Rillen. te Grave, ƒ 47,800 
J. Laudy, Sittanl, 1 48,908 
M. Veihiteveii. » Prinsenhage, « 42.9(H) 
B. A. Wiegerink. » 1.,... -,1 „ 42 85b 
.1. IL van Hezewijk, » l.obuh. , 4l,ft41 
P. H. i ' iv is, « Maasbraeht, » 40.271 
G. Straatman, * Linne. • 39,63ll 
P. A. lirubhen. . Blerick, 1 38,900 

a-IIaKr. |() Nov.: het Imuwen en leveren van 2 loods, 
kotters, met beschieting en mastgestel, van 20 M.; minste 
iusehr. wasj. J. Sijdn-s. te Eariiisiuii, voor ƒ31,180. 

Woningen . Ill Nov.: het bouwen va ii gehouw v • 
gvmnasiiun: iugek. 8 biljetten, nl. ad '50.690, /'49,000, 
746,000, ƒ46,400, /"I4,2(I0, ƒ44,100, ƒ44,741 en van ,1. G. 
'Brouwer, te (iroinugeu, ad ƒ41 .700. " 

jVleuw-Amriterdam, 111 Nov.: het slichten van 10 ar
beiderswoningen, mei gedeeltelijke bijlevering van mate
rialen; mgek. 7 bilj: minste iiischr. waren (i.-br. F. eu II. 
Keirunga. te Stadskanaal, v.mr ƒ 2398; gegund. 

t l r n k t . 10 Nov.: het U.uvven va m gedeelte hotel 
uitmakende het le gedeelte v.mr de verbouwing van het 
hotel •>Hct (Inde Kasteel van Antwenieii", onder directie 
van deu archit.H't W. J. van Vogehmel. te L'lnvht: ingek. 
'.1 hilj., als: 
\'.in Dijk. le Utrecht, ƒ 23,989 
Wolll, idem ' ls.400 
l.iefrink. .. Zeist. t> 17,980 
Van Haaien, >i I'trecht, n 17,899 
He Vos 1 idem 1 17,614 
Krouhrig, • idem 17.600 
Vuiikeiit, u idem 17,275 
•I. II. Wiesinan, idem IC '->••', 
Keers, * idem • 16,900 
geg I aan .1. II. Wiesuian, V.NII- ƒ 16,967. 

I N t i E Z 0 N D E N . 

A., den 10 November 18S1. 
Mijnheer tie Redacteur, 

Bij het nalezen van het programma der prijsvraag 
VOOT eene nieuwe sludentensocietcit sMutUS Eides" te 
Groningen trok het mijne aandacht, dat de samen-
slelling der jury niel omschreven was. Welis-waar 
zal volgens de mededeeling, in uw nommer van "1 
November opgenomen, dc voorlichting en hulp van 
bekwame bouwkundigen worden iugeroejwn, maar 
het blijft de vraag, of de uitspraak alleen bij hen 
berust. Stelt de bouwcommissie er prijs op dat vele 
antwoorden worden ingezonden, dan zal zij van hare 
zijde zoo spoedig mogelijk nadere inlichtingen moeten 
geven over de wijze, waarop zij zich voorstelt de Ite-
onrdeeling te doen plaats vinden. Wenlen .laarhij 
de namen van de leilen der jury vermeld, zooals het 
Bestuur van de Maatschappij voor den Werkenden 
Stand te Amsterdam eu de Directie vau den Planten
en Vogeltuin te Arnliein bij het uitsc'.rijven der 

prijsvragen d 1, dan wordt de lust tot. mededinging 
voorzeker opgewekt. Is het deu bouwkundigen kwalijk 
te nemen, dat zij vooraf zekeibeid willen held dat 
hun werk door deskundigen beoonleeld wordt.' Voor
zeker neen, cn de droevige ondervinding, door enkelen 
opgedaan, maakt hen huiverig in het strijdperk te 
treden, als er geen deugdelijke vnurborgeo VOOT eene 
onpartijdige beoordeeling gegeven zijn. Ik houd mij 
verzekerd dat de bouwcommissie voor de studenten
sociëteit het goede w i l , maar er moet meer gedaan 
worden om zich het vuile vertrouwen der bouwkun
digen te verzekeren. 

Wonlt de beoordeeling aan competente personen 
opgedragen, dan staal het aan hen om uit te maken 
of het werk voor de vastgestelde som van ƒ 3 0 , 0 0 0 
kan gemaakt worden. De jury moet het recht heb
ben begroot ingen, die tc laag zijn opgemaakt, ter
zijde te leggen en de bepaling, dat de premie niet 
wonlt uitbetaald, als de aannemingssom meer bedraagt, 
moet uit bot programma verwijderd worden. Zij 
geeft bovendien bezwaar, daar de uitbetaling der 
premie op den alloop van de aanbesteding zou moeten 
wacht.-ti: bovendien beeft de commissie bet recht 
aan c n ander het maken van een bestek op te 
dragen en het gaat toch uiet aan den bekroonden 
inzender daarvoor aaiispiakelijk le stellen. En voor 
bet geval, dat de bouw om een uf ander reden wordl 
uitgesteld, wanneer heelt dan de uitbetaling plaats! 

Ik heb geureend deze opmerkingen te moeten me
dedeelen, en verzoek 11 daarvan, door middel van 
uw blad, aan de Groningsche Bouwcommissie kennis 
te geven, 

Geloof mij hoogachtend 
A". 

VfTvol*£ ilcr Kericlilcii en Meileileeliiiisen, 
B 1 N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Hoorden Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie is eervol ontslagen uit I 
's Lands dienst, de ingenieur der '2c klasse bij den j 
Waterstaat en 's Lands burgerlijke openbare werken [ 
II. Regemanii. 

— Door Z. M . zi jn, met 15 November e. k. be
noemd tot adspi ra ut-ingenieur van den Waterstaat, 
de eiviel-higenieurs F. Doll'egnies, P. C. vau Kerck-
holl' en IL Worlinan. 

— Bij de behandeling der liegrooling door de 
Tweede Kamer kwam ook het sleenformaat ter sprake. 
Men had met genoegen gezien dat de Duitsche steen 
al- minder deugdelijk vonr de straatwegen geweerd 
is, doch voor den bouw van het Rijksmuseum le 
Aiu-ierdani is steen van grooter formaat, dan hier 
te lande gebakken wordt, gebezigd, en nu laatste-
lijk is in het bestek voor den bouw eener cellulaire 
gevangenis tu Groningen ten deele het bezigen vau 
het/elfde groote steeiitbrinaat voorgeschreven. Hoe
wel het wellicht minder eigenaardig mag boeten, 
dal een nationaal museum van builenlaiidsche steen 
gebouwd wordt, drong men. nu de proef genomen 
is, op openbaarmaking der resultaten aan, vau 
welken aard deze dan nuk mogen zijn. Het is le 
ho|ien, dat aau dien wensch voldaan wordt en daarbij 
ook de financieele zijde der zaak niet onbesproken 
blijft. 

— Hy de meerderheid vau den Haagsche Ge
meenteraad schijnt, naar men verneemt, geneigdheid 

I te bestaan om het bod van ƒ 5 0 0 , 0 0 0 voor het ge-
ineentebadhuis te Scheveningen, waartoe het request 
in de laatste zitting van dien Rand inkwam, aan te 
nemen en die som te bestemmen o. a. voor de ver-
bouwing voor hei raadhuis en tot voortzetting van 
den aanleg van den weg door het duin van den 
ouden Scheveningachen weg tot den vuurtoren aan 
zee, zoomede tot den bouw van nog san gemeente
school aldaar. 

— In tegenstelling met de slgerneene klacht over 
het slecht gehalte dor com pust-mes (stoffen in vele 
steden, vernemen wi j , dat de mest der Zaandamsche 
reiniging van zoo uitnemend gehalte is dat, ondanks 
de rijzende prijzen, niet aan de helft der aanvragen 
kan worden voldaan. Uit de gunstige resultaten 
van het onderzoek dier meststoffen aan het Itijks-
proefstalioti gedaan, dat ons dezer dagen werd ver
toond, is dit wel te verklaren. ( \ . v, d. R.) 

Middelburg. Inplaals van den heer F . II. 
Stieltjes, die voor de benoeming bedankte, is dc heer 
E. de Man, adjunct ingenieur hij deStaatssjioorwegen, 
tot ingenieur van deu Provincialen Waterstaat in 
Zeeland gekozen, 

Leeuwarden. De Gemeenteraad heeft besloten 
vooralsnog niet over te gaan tot de oprichting van 
een abattoir. 

Almeloo. De werkzaamheden aan bet kanaal 
Almeloo—Nordhorn (Pruisen; zullen weldra begonnen 
worden. 

Hoorn. Duur den Gemeenteraad is tot directeur 
d. r gasfabriek benoemd de heer W . de Liefde. 

Bergen-op-Zoom. Het begin van de werk
zaamheden voor de stoomt rum lijn van hier naar 
Tholen kan s-toedig verwacht worden. Door een 
drietal personen is eene som van ƒ 7 0 , 0 0 0 bijeen
gebracht , waardoor het groote bezwaar voor de 
e.vpluitalie i - opgeheven. 

V i T V r l r B , . ~ 

Opgravingen te Pompeji. Te Pompejiis op
nieuw een huis ontgraven, 't Is het grootste en een 
der merkwaardigste van al de huizen, die aan den 
voet van den Vesuvius ontdekt werden. De vesti
bule is geheel gedecoreerd cn in den mozaïekvloer 
zijn figuren, voorstellende een dolfijn vervolgd door 
een zeepaard. 

Dc muren van het eerste atrium zijn bedekt met 
teekeningen van loonoolvoorstellingen Het tweede 
atrium is zeer groot cn bezit een fraaie peristyle 
en 30 kolommen van wit en rood stuc. 

liet belangrijkste gedeelte van dit huis is eene 
binnenplaats. waarvan eene zijde eene nis bevat , 
met kleine marmeren treden; dc wanden ziju bedekt 
met dc schoonste fresco's. 

Dichtbij den grond loopt een slinger van loof
werk , temidden waarvan afwisselend voorstellingen 
van een hagedis cn een ooievaar zijn aangebracht. 
Hoven dezen slinger ziet men sierlijk geteekende 
druivetakken en klimop en in eiken hoek een vo
gel. In het bovengedeelte bevindt zich een schil
derstuk, dat een aquarium voorstelt, waarvan de bo
dem bedekt is met schelpen en waterplanten en 
waarin alle soorten van visschen zwemmen. 

De wand van de galerij is versierd mei een land
schap, waarop een stier, de vlucht nemende meteen 
leeuw, die hem de zijden openscheurt en een paard, 
dat een luipaard omverloopt. Deze dieren zijn ten 
naastebij op natuurlijke grootte voorgesteld. Aan 
weei-szijde van den ingang vindt men een reebok en 
een wild zwijn geschilderd. 

De overige vertrekken van dit huis zijn eveneens 
teer schoon. Men ziet er onder andere een fresco, 
voorstellende een slaaf, die wijn stort in een groo
ten beker cn figuren, Radius voorstellende, versierd 
met wijngaardranken. 

Dit huis beslaat de geheele ruimte, tusschen drie 
straten ingesloten in de negende streek, en is door 
de afmetingen en belangrijke decoraties een der 
schoonste typen van PompejL 

Advertentiën. 

Hij de Genleente-fabricage te 's Gravenhage wordt 
gevraagd om dadelijk in dienst te treden een be
kwaam OPZIOTER-TEEKENAAR. 

Aanbiedingen liefst in persoon bij den Aixhhect-
Direelcur le 's Gravenhage. 

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- XAAR-
DKS, zullen op Woensdag, 30 November 1SH1 , 
des namiddags ten 1 ure, ten Raadhuize aldaar aan
besteden : 

Het bouwen van eeno Openbare School 
met Gymnastieklokaal en Woning, 
op een terrein tusschen de Oostein
de- en Huizerpoortstraten. alsmede 
het uitvoeren van eenige werken aan 
het daarnaast staande Schoolgebouw. 

Deze aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Het bestek en de voorwaanleii met de teekenin

gen, welke op alle werkdagen van 10 tot 1 ure op 
hel Raadhuis te Naarden ter inzage liggen, zijn 
aldaar voor gegadigden verkrijgbaar tegen betaling 
van ƒ 2 . — . 

Aanwijzing op het terrein zal worden gedaan op 
Zaterdagen 10 en '20 dezer maand, telkens des na
middags tusschen It! cu l ure. 

Naarden, .*» Novembei 

Burgemeester en 
1 8 8 1 . 

Wethouders voornoemd, 
G . C. F A B I U S . 

Re Secretaris, 
G. M l ' N NIK H U I Z E N . 

M A G A Z I J N 
TEEKENBEHÜEFTEN VDDR BOUWKU 

Th. J . D O B B B 
te Utrecht, 
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D E O P M E U K E R — Zaterdag 12 November 1881. 

BURGEMEE 
tl ingen, zulle; 
des \ 

• VIM K N W E T H U I ' D K I t t 
Dinsdag 20 iVovet 

PJaar-
1 8 8 1 , 

iddags te» 10 ure, ten Raadhuize der ge
meente in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van drie Scholen elk voor 
336 kinderen en 

het verbouwen eener bestaande School; 
met de levering van alle hiervoor be
noodigde materialen en schoolameu-
blementen. 

Alles nader omschreven in het hestek ou teeke
ningen, die van af I •• November a. s. ter inzage en 
overname liggen tan Raadhuise der gemeente, alwaar 
gedrukte bestekken ud ƒ 1,50 |wr exemplaar op franco 
aanvrage verkrijgbaar zijn. 

Gedrukte bestekken /.ijn voor denielfden prijs ver
krijgbaar bij M . W I J T E N Z O N E N te Rotterdam, 
bij wie ook de teekeningen ad ƒ 2,50 |ier stel te 
verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Woensdag 33 Novem
ber a. s. des voormiddags 10 ure door den Archi
tect J . 1. V A N W A N I N G , Verlengde Binnenweg 
liotterdam, bij wien inmiddels des verlangd nadere 
inlichtingen te bekomen zijn. 

De inschi'ijviiigbiljetteii moeten vrachtvrij worden 
ingezonden vóór den 28su;n November, des namid-

WIUIIIIL EN llllllll/J.MIIIih.Hnlr 
G. 1. THIEME, te Arnhem. 

De oudergc teek ende heeft de eer zijne l'lioto-
litho- en ZiiicojLrrnplti.scht' Inricht iiitf 
tan teerste aau te bevelen, in het bijzonder aan 
HH. Ingenieurs. Architecten eu Bouwkun
digen voor de reproductie van Plans. Teekenin
gen en andere Afbeeldingen. 

Prospectussen worden op franco aanvrage g r a t i s 
door het geheele land genenden. 

G. J . T H I E31 K . 

W O R D T G E V R A A G D met opgave 

jdellen van gegalvaniseerd ijzeren 
Kerk bedekkingen. t< 

van prijs 

geschikt v 
van leijen. 

Reflecteerenden gelieven dezelve s|medig ii 
bij de lirma K . S. D I J K S T R A te Bolswa 

Neuchatel 
hl II III T i l 

Asphalte 

FABRIEk DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
Civiel-ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
igen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst vau 150 tot 2000 II* |* 

werkdag, 
Steen- > 

, systeem, geschikt voor elke diepte en ophrengst 
•n verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines. 
Tegel vormmachines. IJzeren Kap- eu Brngoonstruotlën enz. 

Aanbesteding. 
Door de D I R E C T I E DER N E D E R L A N D S C H E 

T R A M W E G - M A A T S C H A P P I J / a | wnnlen aanbesteed : 

Het maken van de Aardebaan en kunst
werken met levering der daarvoor 
benoodigde materialen, en het leg
gen der sporen en wissels voor den 
tramweg van Bolsward naar Har
lingen. 

Het bestek ligt van af 7 November e. k. ter 
inzage aau het bureau van de Nederlandsche Tram-
weg-Maatsrhappij, Leidscheweg No. 1 te Utrecht, 
hij de Ingenieurs J . 1. V A N W A N I N G , Verlengde 
Binnenweg te Botterdam, en V A N K E P P E L tc 
Bolsward, bij wien ook de teekeningen ter inzage 
liggen. 

Gedrukte bestekken zijn ad f 1.50 per exemplaar 
verkrijgbaar aan IKIVCIIgenoemde adressen. 

Aanwijzing ter plaatse op 12 November a. s. des 
voorm. 9 ure, aanvangende bij de Blauw|ioortshrug 
te Bolsward. 

De insehrijviiigsbilletteu moeten voor den 17 No
vember des voormiddags 12 ure vrachtvrij zijn in
geleverd aan het bureau der Nederlandsche Tramweg-
Maatschappij te Utrecht. 

^OOMMACHINEST 
B O E K E Sc HUIDEKOPER, 
leveren sedert eenigen tijd met 

Groningen, 
meeste succes 

Geoctroijeerd middel tegen Ketelsteen. 
Op franco aanvrage worden prijsopgaaf, gebruiks

aanwijzing en attesten van gebruikers f r a n c o toe
gezonden, 

LM. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Hrltirr/i .1 

Naluiirl. Asphalt van: 

V A L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

(if('Oiii|iriini'fi'ile Asphallwesen en ililn llorsrhvlormi. 
Werken in Aspliall-Masliek voor Trottoirs, Skating-Hinks, Moulvloeren, Kekiers. 
kolt- en kegelbanen, Winkel- en Mairaxijiivloeren. Gangen, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, Itelon-I'uiideerinuen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het 
aan het Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , 
straat F . 0 2 , te Arnhem. 

Vloeren, Bedekkingen •lieve men zich te adresseeren 
of bij den Heer H . O. K N O O P S C . O Z N . , Beek-

l)e Directeur, W. PATON WALSH. 

AANBESTEDING 
K I E Z E L W E G , 

lans 9340 üVIetojrs. 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S V A N Weert 

en Stramproy, Hertogdom Limburg, zullen ten 
overstaan van den Heer Ingenieur van den Water
staat te Boermand, op Donderdag den 17 No
vember 1881, ten 11 ure des vóórmiddags op het 
stadhuis te Weert in het openbaar 

a a n b e s t e d e n : 
De kunstmatige verbetering van den 

weg van W e e r t over S t r a m p r o y 
naar de B e l g i s c h e grens bij Mo-
lenbeersel, met de noodige kunst
werken, inbegrepen een zijtak naar 
T u n g e l r o i j . 

Bestekken zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secreta
rie te Weert tegen 40 cents pares . ; terwijl de 
grondteekeniiig met bestek aldaar ter inzage van ge
gadigden voorligt; zullende de aanwijzing ter plaatse 
geschieden den dag te voren, te welken einde de 
bijeenkomst op liet stadhuis tc Weert bepaald i s , 
om 11 rmi vóórmiddag. 

l i e e r t , den 29 October 1881. 

G e m e e n t e W a a l w i j k . 

A A N B E S T E D I N G 
op Dinsdag 15 November 1881. 

des namiddags ten drie ure, op het Raadhuis 
aldaar van! 

Het Verbouwen en Vergrooten van het 
bestaande Schoolgebouw met bijle
vering van alle daarvoor benoodigde 
bouwstoffen. 

De aanwijzing zal plaats hebben op Dinsdag 8 
November 1881, en np den dag der besteding, 
telkens des middags ten 12 ure. 

Bestek en teekening zijn verkrijgbaar ter Secre
tarie tegen betaling van ƒ 1.—. 

De Heeren C V A N M I E H L O , architect te 's Iter-
loyenbosrh, en J. V A N D U C K Jit., opzichter te 
Waalwijk, verstrekken op aanvraag nadere inlich

tingen. 
Ter Secretarie te WaiUteijk ligt het 1-cstek ter 

lezing. 

B. HOLSBOEIt , te A n i h e i i i T 
• M i * . 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 ü M - l i m t r i i i n e n t e n . 
1 * 7 0 . l t o o s ;«1e o i i d e r M * h e l r i i » i r v o u r W a 

t e r p a n - e n H o e k i n e e t - l i i H t r u i n e n t e n . 
Voorts: E Q U E H 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 U U Z E N , enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
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 - cn 

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

AANBESTEDING. 
Den 24 November e. k. zul door het R. C. Kerk

bestuur van Bisdom 's Bosch, worden 

a a n b e s t e e d ; 

Het bouwen van een Fraterhuis en 
Oesticht, ten dienste der R. C. Pa
rochiale Jongensschool en Weeshuis 
aldaar. 

Bestekken zijn verkrijgbaar ad ƒ 1.25 per exem
plaar hij den Boekhandelaar J O H . B R O C K S te Oss, 
van af Maandag l i November e. k. eu zal mei de 
teekeningen en plannen ter inzage liggen van af 
genoemden datum bij W . D E B I E , in het Kolf ij -
huis de Kroon te Oss. 

Aanwijzingen in loco, daags voor de besteding, 
en op den dag der besteding, 's morgens 10 uur. 

Opening der biljetten in voornoemd Kolïijhuis op 
Donderdag 24 November, 's namiddags 2 uur. 

Inlichtingen geeft EL R. H E N D R I K S , Bouwkun
dige te Oss. 

AANBESTEDING. 
Den 21 November e. k., zal door bet Bestuur 

der Maatschappij tot Verpleging vau Krankzinnigen 
op het land, gevestigd te 's-Hertogenbosch, worden 

A A N B E S T E E D : 
De bouw eener DIRECTEURSWONING 

op de bestaande fundeering aan de 
Geneeskundige Inrichting voor Krank
zinnigen „Coudewater" te Rosmalen. 

Het bestek is verkrijgbaar bij den Boekhandelaar 
C. N - T E L L I N G S te 's-Hertogenbosch, tegen be
taling van ƒ 1 . 5 9 . De teekeningen en plannen lig
gen ter visie iu de Inlichting Coudewater vanaf den 
7 tot aan den 19 November e. k. 

Aanwijzing iu loco zal plaats hebben deu 10 Nu-
vember e. k. 

De opening der inschrijvingsbiijeiteii geschledtdsn 
21 November e. k. 's middags ten 12 ure, in de 
Inrichting Coudewater. * 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Architect 
C. M U I J S K E N , Sarphatikude No. IJ io Amsterdam. 

S p e c i a l i t e i t 
V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geé'mailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
UITSTEL 

der Openbare Aanbesteding 
W E G E N S 

hef verbouwen der Gemeenteschool te Pernis, 
B U R G E M E E S T E R K M W E T H O U D E R S van Pernis 

zullen op Woensdag den 23sten November 1881, des 
namiddags ten 2 ' / , ure, ten Raadhuizc der gemeente 
in het openbaar aanbesteden: 

Het verbouwen der Gemeenteschool, 
met het leveren der benoodigde ma
terialen en Schoolameublementen. 

Het bestek en de teekening liggen ter inzage en 
overname ten Raadhuize der gemeente, alwaar de 
gedrukte bestekkeu ad ƒ 1 per exemplaar en ook 
de teekening tegen ƒ I per stuk op franco aanvrage 
te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Zaterdag den l9deu 
November a. s. des voormiddags om 10 ' / , ure, door 
den Architect J . I. V A N W A N I N G , Verlengde Bin
nenweg , Botterdam, bij wien inmiddels des ver
langend nadere inlichtingen te bekomen zyn. 

^ V 1 J » - < M I I < M » I I Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

m e n , IK iKii.Mis, iiiwhiiuh. 
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. 
Teekeningeu en Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven Ui Botterdam, alwaar OOI 
verkrijgbaar: Verschil lende soorten van goedkoops 
T E G E L S eu T R O T T O I R S T E E N E N (genre 
SarregueminesJ. 

B H O N O K H «1 II W U V f l A * * , 
Botterdam, Houttuin 19. 

K e n l s j e Importeurs der echte Amerikaansche 
Kiueerstoelen , Banken en Zittingen, 

vau Gurdner & Co., New-York. 
Leveranciers van de H o l ! IJz. 8p. Maatschappij, 

voor de Tramwagens, enz. 
Geillus j-eerde Prijscouranten gratis. 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T B H D A M , 

Mozalk 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 -
1IOI1S, W A R A N D A ' S , ena., alsmede U E K I . K E I H 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 au, 

Uitfluitend Agentschap vun Maw & ('". 
voor Nederland cn deszelfs Koloniën 

G . J . O O R , 
F i r m a A X T . D K W I L D , 

Scheei>makcr*haucit ,Y". 62 en Ju/ferstraal JV". 56 . 
R O T T E R D A M . 

Wilsons STOOMPOMPEN 
/ijn b e l a n g r i j k iu p r i j s v e r m i n d e r d en voor
handen in de Magazijnen van 

LANDRÉ & GLINDERMAN, 
Spuistraat 6 en 8, Amsterdam. 

Men ontl'iede de geïllustreerde Prijscourant. 

A. E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

d a m , Goudsche Singel 08. Generaal-Agent voor 
Nederland en Indie van de zoo gunstig lickende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON Sc DE L A N G L E . 
Lijsten van deu Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

S C H O O L B A N K E N , 
jrolieel naar ile wettelijke voorschriften, zeer soliile 
80 nauwkeurig bewerkt, wonlen ten s[,oe<ligsle ge
leverd iloor het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Mmlellfii voorhanden, prijsopgaven en 

schetsteekeningen wonlen op aanvrage direct 
toegezonden. B U Y S . 

I l̂̂ <>l>r J > E !»*MK r l"' 
G E N T (België). 

Eenige Fabriek van het Vasteland, waar alle soor
ten C E M E N T T E G E L S vervaardigd worde». 

MONSTERS en MOXSTEKKAARTKX zijn op 
franco aanvrage te beaooMn. 

6IPS en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N ' . 47. Zaterdag 19 November 1881. 

1 P A R K E T V L O E R E N , | 
£ VILLEBOr a BOCH. NETTLACH u 

BOCH Frères. MAUBEUGE t 
- . MINTON, HOLLINS a C „ STOKE i j 

bij ile Vertegenwoordigers rn Depothouders: ^ 
V D E L I N T t C , llosw.er.lijk 21K, ItotterdamS 

D E E IM S O N A U T O G R A A F 
bezit de goede eigeusehappen vau de beste herto-
grafen, enz. en niet de iiiconvciiieutcn; geeft, /on
der pers, tot 199 ü 125 duurzame afdrukken 
van één origineel (schrift of teekening); laat het 
negatief bij nfwasscliing met gewoon water zeer ge
makkelijk los; .slijt weinig en hlijtt spiegelglad. 
Post8" ƒ4.- ; post4»/6.— \ gr. folio ƒ9 — 
inet inkt en gebruiksaanwijzing, franco naaste spoor
wegstation, na |K)stwissel aan de eenige verkoojier 
voor Nederland: 

De Autogr. Drukinricht. fabriek bij Kampen. 
v i o v r i j \ . Directeur. 

Het betaalde voor toestellen die oneer/want niet 
mochten voldoen, wordt bij franco terugzending 
binnen 3 dagen na ontvangst unmiddelijk per 
postwissel gerembourseerd. 

Boekverkooping te 's Gravenhage. 
W . P . V A N S T O C K U M & ZOON zullen verkoo-

l>en op 14—22 Nov. a. s. de BIBLIOTHEKEN 
nagelaten door de Heeren J . A . L E CLERCO;, Gep. 
I.uit.-Gen. en Ds. J A . S C H U U R M A N , waarbij ge
voegd is een gedeelte van een BOUWKUNDIGE 
BIBLIOTHEEK , bevattende o. a. de volgende be
langrijke werken: Viollet-le-Duc, Dictionn. dc I'ar
chitecture franc, en Diclionnuirc. du nwbilier 
francais. Entretiens s. I'architect ure. Bosc, Dic
tionn. d"architect ure. Mosher, Baulexikon. Chabot, 
Fragments oTarchitect ure. Buldmann, Die Archi-
tektur d. Altherthums u. d. Renaissance. Choisy, 
L'art debatir chez les Domains. Seroux d'Agin-
court, Sammlung Denkmaler d. Architektur. Pfnor, 
Monogr. de Heidelberg. Dardel, Le Palais de Com
merce d Lyon. Schinkel, Sttmml. architect. Ent-
würfe. Daly, L'architect ure privcc du IQ* siècle, 
8 sof, fol. Viollet-le-Duc, Habitations modemes. 
Dictterlin, Le Lier* d'Architecture. Conquct, Des
sin Induslricl. L'ccole de dessin, collection de 544 
planches, en vele andere werken over Technische en 
1 ngenie ui-swetensc happen. 

De catalogus op annvmag te bekomen. 

Gedrukt bij O. V V . van der Wie l & Co. 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 liet bimictilaud ƒ 1.(15 per 8 maauden uf 
wel hij vooruitbetaling zes guidtn per jaar. Afzonderlijke nomuieni bij voor-
uitbestetling 15 eeat. 

Alle stukken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién ran 1—5 regel» ƒ 1 . — , daarbovcu 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte cu 10 cent vour een bcwijsnoiiiincr. Advertentién voor bet bui
tenland 2a cent per regel. 

A L W E E R DIE R E M . 
De spoorwegmaatschappijen zullen het wel onaan

genaam vinden , dat de tolken der openbare meening 
telkens aandringen op krachtieer waarborgen van de 

veiligheid der spoorwegreizigei-s. Maar nlastige men
schen zijn weldadig," zeide de beer Thorbecke, al 
paste hij zijn stelling ook niet toe op Stieltjes en 
underen, die hem waarschuwden. En zij, die dage
lijks blootgesteld blijven aan het verlies van hun 
leven ol' een lichaamsdeel, kunnen antwoonlen als dc 
boer, in Li Festin Pierre, tot zijne ontrouwe min
nares, op haar verwijt. 

— Monguieu, Pierrot, tu me viens toujours 
dire la mime chose. 

— Je te dis toujours la mème chose, paree 
que c'est toujours la mème chose; et si ee n'éloit 
pas toujours la mtme chose, je ne te dirois pas 
toujours la mème chose. 

Of, gelijk dc broeder van den beroemden Corneille 
het in minder klemmende dichtregelen overbracht, 
om het publiek van zijn tijd te behagen : 

C I I A R I . O T T B . 
Monguieu, toujours. Pierrot, tu in' dis la mêiue cliuse. 

P I E R R O T . 
Si j ' te la dis toujours, eest toi qu'cn est la cause; 
Kt -i tu BM faisais quelqucfoi* autreuicnt, 

J ' te dirais autre chose. 

Dit te mijner verontschuldiging. En uu ter zake. 
The Times van 8 November j l . wijdt een hoofdarti

kel aan den eiscli tegen Butler, ecu spoorwegwachter, 
wegens manslag. Veertien dagen vi-oeger waren er 
reizigers te Desford gedood geworden op deu Midland 
Bailwag. Het ongeluk was een der droevigste, die 
in langen tijd hadden plaats gegrepen. Een sneltrein 
stoomde van Burton naar Leicester langs Desford 
met een snelheid van veertig tot zestig Engelsche 
mijlen in het uur en k w a m , inplaats van het 
hoofdspoor te volgen, op een zijspoor tegen een trein 
met delfstoffen geladen. Vijf reizigers bleven op de 
plaats dood en de machinist overleefde de ramp niet 
lang. De wachter was achteloos geweest. Maar 
in gewone omstandigheden zou dit verzuim niet zulke 
vrceselijke gevolgen hebben gehad. De machinist 
van den sneltrein zou gezien heblien, dat liet sein 
tgevaaf aanwees. Maar de geweldige storm van 
14 October had den (zeilwerkenden) semaphore 
omvergeworpen. 

Men gebruikte nu handseincn. Alzoo verwekte 
de zorgeloosheid van den wachter, die in gewone 
omstandig heden geen letsel ten gevolge zou hebben 
gehad, een groot ongeluk. 

Uit het onderzoek blijkt, dat bij de Desford 
Junction de zaken luchthartig werden behandeld. 
Het seinhuisje was een aangenaam toevluchtsoord 
bij regen. De wissel wachters schijnen het bezocht 
te heblien; de seiner schijnt het overeenkomstig zijn 
plicht te heblien geacht, met zijn kornuitjes praatjes 
te maken. 

Allen die met den s[>oortreiii reizen, vertrouwen 
hun leven aan beambten als Butler, en wij zouden 
een pijnlijke vrees gevoelen als wij vermoedden, dat 
velen hunner hun plicht betrachten met dc lucht
hartigheid , die te Desford mode scheen te zijn. 
Rutier za l , B00 hij schuldig wordt bevonden , moeten 
boeten voor zijn groote zorgeloosheid. Zijn straf zal 
een waarschuwing zijn voor andere achtelooze be
ambten. Maar de ware les, uit het onheil te putten, 
zou verloren gaan als de zaak afliep met de veroor
deeling van een dienaar van lagen rang. Desneltiein 
was slechts voorzien van een handrem. Het is ge
bleken, dat de machinist den trein trachtte te doen stil
staan. Met de zwakke middelen tc zijner beschikking 
was dit echter onmogelijk. Ware de trein voorzien 
geweest vau krachtige aaneengeschakelde remmen , 
de afloop zou geheel anders zijn geweest. 

Volgens den heer Loveday, hoofdinspecteur van 
de exploitatie op den Midland Railway , zou de 
botsing veel lichter zijn geweest, en volgens den 
majoor Mnrindin, den vertegenwoordiger van het 
Rijksbureau van Koophandel, zou de schok der rij
tuigen voorkomen zijn geworden. E r zou veel rollend 
materieel vernield geworden zijn, maar wellicht geen 
menseh gedood, zoo een voldoende rem den sneltrein 
bad bedwongen, toen hij op het zijspoor geraakte. 

De coroner doet dit ook uitkomen in zijn eisch 
en acht het noodig, »dat alle treinen voorzien 
worden van aaneengeschakelde remmen." 

Het is te hopen, dat men dit niet uit het oog 
verliest, en dat alle gezworenen verstandig genoeg 
zullen zijn in gelijke omstandigheden een gelijk oor
deel te vellen. De openbare meening zal misschien 
alzoo bewerken, wat koninklijke commissies en zede
lijke drang van het Rijksbureau van Handel niet 
vermochten. 

Het is ontmoedigend te zien, dat zooveel maat
schappijen in gebreke blijven haar wagens te voorzien 
van de beste bekende middelen om ze te doen stil
houden. 

Volgens opgaven van December j l . hadden slechts 
vijftien van de negentig Britsche maatschappijen meer 
of min gevolg gegeven aan de aanbevelingen der 
Regeering, en velen daaronder deden het nog slechts 

in schijn. Toen lord Dc la VVarr de aangelegenheid 
ter sprake bracht in het Hoogerhuis in de jongste 
zit t ing, was slechts elf ten honden! van het rollend 
materieel voorzien van voldoende remmen, een ne
gende van al de voertuigen. Sommige maatschappijen, 
die ijver en goeden wil toonden, handelden verkeerd. 
De Regeering heeft aangedrongen op het bezigen van 
aaneengeschakelde zelfwerkende remmen , zoodat een 
gedeelte van een trein, dat van het overige wordt 
losgemaakt, stil kan houden zonder iemands tus
schenkomst. Deze wenk werd niet gevolgd , en ver
scheidene maatschappijen hebben getracht, zonder 
goeden uitslag, een voldoenden rem te verkrijgen, 
vervaardigd volgens andere beginselen dan de officiéél 
goedgekeurde. 

De ondervinding heeft genoeg gesproken. 
A l waren de proeven van 1877 niet overtuigend, 

is de leering der latere jaren afdoende. De Coroner's 
jury van Desford was de weerklank van het algemeen 
gevoelen , en wij hopen spoedig een hervorming alge
meen ingevoerd te zien , die gebiedend geeischt wordt. 
Het is onduldbaar, dat sneltreinen, slechts voorzien 
van handremmen, met eeu vaartstoomen van vijftig 
Engelsche mijlen in het uur. 

16 Nov. , 1881. X . 

M A A T S C H A P P I J TOT I IE V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

A F S B B U M O ' S - G R A V E N H A Q B . 

Vergadering van 17 November 1881. 

De Voorzitter opent de vergadering en geeft, na 
mededeeling van eenige ingekomen stukken, het 
woord aan den heer II, Wesstra Jr. 

Wanneer ik, vangt de heer Wesstra aan, eenige 
oogenblik ken uwe aandacht vraag, dan is het voor 
een onderwerp, dat menig uwer misschien minder 
belangrijk zal voorkomen ; het betreft immers geene 
schoone bouwkunst, noch restauratie van oude mo
numenten, neen, bet is eenvoudig eene mededeeling 
over artesische putten. 

Als men met een aardboor een loodrecht gat tot 
eene meerdere of mindere diepte in den grond boort 
dan gebeurt het, onder gunstige omstandigheden, 
dat het water tot aan de monding stijgt, j a , wel 
eens als een fontein naar boven komt. 

Vooraf is bezwaarlijk te bepalen of dergelijk werk 
met een gunstigen uitslag zal woitlen bekroond, 
tenzij reeds dergelijke putten met goed gevolg in de 
nabijheid mochten geboord zijn. 

Het is niet met zekerheid bekend, wanneer de 
aardboor voor het eerst tot het opsporen van onder
aardsche wellen is gebezigd, maar uaar het schijnt 
zijn de eerste springbronnen in het oude Fransche 
Graafschap Artois (Artesia) geboord, waaraan zij den 
naam van artesische putten ontleenen. 

Zoowel in Frankrijk als in het Noorden van Italië 
zijn deze putten reeds sedert vele eeuwen in gebruik; 
in Duitschland cn Engeland echter zijn zc eerst sedert 
ongeveer UO a 79 jaren in zwang. Wel was het ge
bruik van de aardboor daar roede vroeger bekend, 
doch eerst in het begin dezer eeuw wenl ook in 
Duitschland en Engeland de opmerkzaamheid op die 
lielangrijke zaak gevestigd. 

In Londen en omstreken bestaan tegenwoordig eene 
groote menigte van de bedoelde putten. Te Neuren
berg werd er in het jaar 1839 een geboord ter 
diepte van 357 voet, waarvan het water tot 120 
voet boven den grond opstijgt en levert op die 
wijze 48 emmers per uur; het is zeer zuiver cn heeft 
eene warmte van 1 0 ' / ^ Réaumur. 

Een groot aantal artesische putten vindt men te 
Weenen, waarvan vele reeds meer dan een eeuw 
oud zijn. 

Onder dergelijke putten, op vele plaatsen in het 
buitenland met goed gevolg geboord, is er zeker niet 
één , die zoo zeer de aandacht verdient dan die in 
het slachthuis van Grcnelles bij Parijs. 

Dit werk, in 1838 aangevangen, werd in 3 jaren 
tijds voltooid en deze put heeft de enorme diepte van 
1684 voet. 

Het boorgat heeft aan zijne monding een diameter 
van 1 voet 18 duim, aan het ondereinde van 
ruim ü duim en is bijna over de geheele lengte 
met sterke buizen van ijzerblik bekleed. Hoewel 
door het breken van de boorstang het werk tot 
driemalen toe werd opgehouden, was evenwel dc uit
komst schitterend en zij beloonde ruimschoots de moeite 
en kosten daaraan besteed, dewijl deze bron dagelijks 
meer dan 4 millioen liter water oplevert. De tem
peratuur er van is 28" Celsius. 

In den beginne zeer troebel is bet later volkomen 
helder geworden en zóó zacht, dut het mede zeer 
goed tot wasschon kan worden gebruikt. 

Ook in ons land heeft men in de laatste jaren 
verscheidene zulke putten geboord, meer bekend 
onder den naam van Norton-pijpwellen. De voor
naamste zijn zeker wel die te Utrecht op het Vree
burg en te Goes bij de gevangenis. Aan beiden 
werd gedurende jaren gearbeid, doch voor zooverre 
my bekend, is het resultaat niet schitterend te 
noemen. 

Zoowel wegens de onuitputtelijke hoeveelheid zuiver 
en helder drinkwater, als uithoofde van dc zich 
steeds gelijkblijvende middelbare temperatuur, hebben 
de ortcsische putten een veelvuldig nut. Men heeft 
ze zelfs bij krachtigen aanvoer als drijfkracht aan
gewend. 

Zoo heeft b, v. zekere Dr . Withers te Millwood 
iu Noord-Amerika een zaagmolen, die door 0 arte
sische putten gedreven wordt. Deze putten , ter diepte 
van 3UÜ tot GOO voet, leveren te zamen per minuut 
ongeveer 1900 gallon of 10000 pond water, dat 
zich in een vergaarbak verzamelt en vandaar naar 
den molen vloeit, alwaar het van eene hoogte van 
40 voet op een rad van reactie nedervalt. 

Rij het boren der artesische putten graaft men 
gewoonlijk eerst een gat van ongeveer 1.50 M . in 
diameter, ter diepte van 1.50 tot 2.50 M . In het 
midden van dezen kuil wordt het boorgat aangezet, 
waarbij gewoonlijk twee werklieden in den k u i l , een 
derde of de overigen daarbuiten beng zijn. Doel
matig is het deze putsehacht met metsel-of timmer
werk te bekleeden, teneinde een stellaadje in den 
koker te kunnen aanbrengen, waarop dc werklieden 
staan. Indien meu nu eerst eene /andbedding beeft 
te doorboren, drijft men vooraf een ijzeren buis, 
waarvan de binnendiameter ieLs grooter is dan het 
te maken boorgat, iu het /and naar beneden, haalt 
met de lepelboor het zand uit de buis en drijft die 
dus voortgaande steeds dieper naar beneden. Blijkt 
eene buis niet voldoende om door de zandbeiiding te 
komen, dan plaatst meu er zoo noodig achtereenvol
gens meerdere op, totdat men eindelijk eene klei-
of andere bedding heeft bereikt, waarin men zonder 
buis verder boren kan. Is er echter geene tand bed' 
ding aanwezig, dan is het inbrengen eener buis 
onnoodig. Toch schijnt het geraden, ook bij het 
begin der boringen in leem- of mergelbeddingen een 
koker iu te brengen, en wel eene geboorde houten 
buis, van 0.30 tot 0.40 M . diameter binnenwerks, 
waaruit dan venier het boorgat wordt voortgezet. 

Spreker beschrijft verder de werktuigen tot het 
Imren benoodigd, en maakt die door teekeningen dui
delijk. 

Nadat vervolgens nog meer uitvoerig bij de be
werking wordt stilgestaan en dit onderwerp daarbij 
door meerdere leden besproken wordt, dankt de 
Voorzitter den heer Wesstra VOOT zijne inderdaad 
belangrijke mededeeling. 

Daarop is aan de orde de voortzetting der bespre
king van bouwkundige benamingen, zooals die veelal 
in de practijk voorkomen. 

De heer Boersma, door wien dit onderwerp in 
de laatste vergadering was ingeleid, stelt, na al 
hetgeen daarover toen reeds is gesproken, de volgende 
conclusie voor: 

1». De Afdeeling beaamt den wensch, dat in het 
gebruik en de .schrijfwijzen van benamingen in de 
practijk der bouwkunst meer eenheid en juistheid 
tot stand kome. 

2". Zij wil daartoe medewerken door op hare ver
gaderingen voor geruimen tijd de gelegenheid tot het 
leveren van bijdragen open te sudlen. 

3 ' . Zij verzoekt aan haar Bestuur zich daarom
trent te willen verstaan met dat der Hoofdmaat-
sebuppij , in de hoop daardoor aan dit onderwerp de 
noodige medewerking ook van andere afdeelingen te 
verzekeren. 

Terwijl eenige leden nog wezen op dc moeielijk-
heden om met een goeden uitslag tot het gewenschte 
doel te geraken, doch in het algemeen de bevonle-
ring van de zaak bijzonder aanbevalen, vereenigt 
men zich met de bovengestelde conclusie. 

Na eene kunstbeschouwing, aangeboden door den 
heer II. Wesstra Jr., sluit de Voorzitter, onder dank
betuiging aan de heeren Wesstra en Boersma de 
vergadering. 

A F D E E L I N G I . K E U W A R O K N . 
Vergadering van 10 November 1881. 

Tegcnwoonlig 10 leden. 

De eerste vergadering van de hierterstede opge
richte Afdeeling der Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst had hoofdzakelijk ten doel, de huis
houdelijke bezigheden voor het winterseizoen te re
gelen. 

Door de commissie, die zich belast had met de 
voorbereidende werkzaamheden tot oprichting der 
Afdeeling en die bestond uit de heeren II. R. Stoelt F z . , 
S. Baron en J . E . G. Noordendorp, werd , na opening 
der vergadering, het besluit der goedkeuring van 
het huishoudelijk reglement door 't Hoofdbestuur te 
Amsterdam ter tafel gebracht, waarna de definitieve 
vaststelling plaats vond. 

Tot leden van het Bestuur wenien benoemd: de 
heeren H . R. Stoett Fz . , S. Baron, J . F . II. Bek
huis , J . Vonk en J. E . G . Noordendorp, waarvan 
laatstgenoemde tot Vooratter werd gekozen. 

Als nieuwe leden werden aangenomen de heeren 
A . T. van Wijngaanlen J r . , hoofdopzichter bij de 
Gemeentewerken en H . Hillebrand J r . , opzichter bij 
de Rijksgebouwen. 

Voor bot houden der volgende vergaderingen werd , 

met het oog op de buitenleden, de eerste Donderdag 
van iedere maand vastgesteld. 

Tot het. houden van voordrachten verbonden zich 
de heeren Bekhuis, Baron, Van Wijngaarden, Stoett 
en de Voorzitter. 

Door laatstgenoemde werd den leden ter kunstbe
schouwing aangeboden het werk van Bethke, »!loIz-
und Steinbau." Verschillende daarin aangebrachte 
motieven gaven den leden ouderling aanleiding tot 
diverse opmerkingen , en daaruit ontspon zich eene 
discussie over 't al of niet gemotiveerde van het vrije 
gebruik der antieke vormen in de moderne bouwkunst. 
De een wil zich meer vasthouden aan dc afmetingen 
en proportie!] ons door de antieken aangegeven. De 
andere partij wil echter, dat de tegenwoordige archi
tect van de antieke vormen een vrij en zelfstandig 
gebruik make. Dat hij niet de slaafsche navolger der 
antieken behoeft te zijn, maar wel degelijk , wil hij aan 
deu tegenwoordigen tijdgeest en behoeften voldoen , ze 
aan zijnen wil moet onderwerpen, ze zoodanig moet 
vervormen als bet, voor zijn speciaal doel, noodig is. 
Dat de hedendaagsche architect, die zijn roeping 
begrijpt, uit een grondige studie van al hetgeen er 
vóór ons gedaan, gedacht en ontworpen is op het 
gebied der bouwkunde, een architectuur ontwikkele, 
die in alle opzichten aan onze behoeften voldoet. 
Dat zijne vormen dikwijls icproductien der antie
ken zullen zi jn, maar dat bij afmeting en vorm 
geheel vrij aan zijne, fantaise, en de eischen vau 
zijn bouwwerk, onderwerpt, inachtnemende dat hij 
daarbij in alle opzichten waar en redegevend moet zijn. 

Na sluiting van de discussien over dit punt werd 
deze eerste bijeenkomst door deu Voorzitter geslo
ten , met den wensch, dat de volgende vergaderin
gen een voortdurend toenemend bezoek zullen mogen 
erlangen en de opgerichte Afdeeling, nu nog een 
rijsje, tot een fliiiken boom moge opgroeien en de 
pogingen, daartoe aangewend, met succes bekroond 
mogen worden. 

A R C H I T E C T U R A ET AM1CITIA. 
Vergadering gehouden I t i November 1881. 

De Vooi-zitter opent de Vergadering, en na lezing 
der notulen wordt overgegaan tot de keuze der boek
werken, die iu de portefeuilles van den leescirkel 
zullen rondgezonden worden. Na eenige discussie 
wenien gekozen : dc Revue Gènérabd'Architecture, 
de Croquis d'Architecture, Matêriaux et Docu
ments, Reeueil d'Architecture, Emulation, For-
menschatt, Building News, Architect, De Neder
landsche Kunstbode, Dc Opmerker, Deutsche 
Bauzeitung, Reyssens De Lauw's Bouwkunde van 
België, Christliches Kunsthtalt en enkele brochures. 

Hierna houdt de heer Posthumus Meijjes, lid der 
commissie n o r het behandelen van bepaalde onder
werpen, eene lezing over »Bouwkundige Rechtskennis." 

Bij deze eerste lezing over dit belangrijk onder
werp wenscht spreker stil te staan bij de rechten 
en verplicht ingen tusschen eigenaars en naburige 
erven, en behandelt achtereenvolgens: de liggingen 
afsluiting van erven, de gemeenschap van muren en 
heiningen, de rechten van buren ten opzichte van 
bouwen, verbouwen, waterloop, vuilnis enz., en ein
delijk de slooten en heggen als separaties. 

Vooral aan het in de practijk zoo veelvuldig voor
komende geval, dat de lichtopeningen moeten worden 
aangebracht iu gemeenc muren of in muren, onmid
dellijk grenzende aan buiirinans erf, wijdt spreker 
zijn bijzondere aandacht. 

Hij wijst o. a. op de gioote leemte in het Bur
gerlijk Wetboek, dat bepaalt, dat men slechts bij 
reparaties mag steigeren op buurmans erf, en niet 
hij bet geheel nieuw optrekken van een gebouw. 

Ten slotte behandelt hij de straiten, betrekkelijk 
dit onderwerp door de wet bepaald. 

Na het eindigen der lezing ontspint zich een zeer 
belangrijke discussie, voornamelijk omtrent de artt. 
093—97 van het B. W . , die door de leden zeer 
verschillend geïnterpreteerd worden, en waarbij 
menigeen uit zijn persoonlijke ervaring belangrijke 
feiten mededeelt. Ook de definitie van het B. W. 
D verdieping met de straat gelijkvloers" wordt uit
voerig door enkele leden besproken. 

De Voorzitter dankt spreker in hartelijke bewoor
dingen voor zijn belangrijke bijdrage en tevens ook 
die leden, die door aan de discussie deel te nemen, 
nog zooveel licht over het onderwerp verspreidden. 

De heer Stilluiann brengt daarop schoone licht
drukken van de jtConcurrenz-Entwitrfe fur den 
Wilhadibrunnen in Bremen" ter tafel, die met 
belangstelling bezichtigd wonlen, en waarvoor den 
kunstgever de dank der Vergadering gebracht wonlt. 

Genoemde heer staat ook dc ontwerpen voor het 
groote station te Frankfort voor den leescirkel af, 
waarop de leden door een daverend applaudissement 
hun erkentelijkheid betuigen. 

De heer Posthumus Meijjes brengt daarop de prijs
vraag, uitgeschreven door oMutua Fides" te Gronin
gen , ter sprake en betreurt, dat het programma 
zulke sprekende bewijzen geeft, dat het niet door 
zaakkundigen is opgesteld. Een door hem met de 
Bouwcommissie vau die Vereeniging gevoerde corres-
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pondentie heeft hem nog in tlit gevoelen versterkt. 
De eenstemmigheid der technische Waden in zake de 
jury-quaestie, wordt door lieni aangehaald als een 
bewijs, hoe alle bouwkundigen in den lande het 
bij tonder op prijs zonden stellen, wanneer reeds aan
stonds de namen der beslissende juryleden werden 
bekendgemaakt. 

Ilij wenscht, dat deleden, ter vergadering tegen
woordig , besluiten mogen, dat het Bestuur zal uit
genoodigd worden, spoedig een officieel schrijven Ie 
richten tol de Bouwcommissie van iHutua fides", 
waarin de Vereeniging baar afkeuring te kennen 
geeft omtrent de wijze, waarop het programma werd 
opgpsleld, de beoordeeling werd ingericht en in het 
algemeen deze geheele prijsvraag wertl uitgeschreven, 
ecu en ander met redenen omkl 1, en dit schrijven 
aan de technische bladen ter opneming te zenden. 

De heer Weissman wenscht nog, dat speciaal zal 
gewezen worden op het feit, dat hier voor ƒ 300 
verlangd woidt, wat door geen architect, die eenig 
gevoel van eigenwaarde heeft, voor minder dan het 
dubbel bedrag zal geleverd worden, daar hier eeu 
gedetailleerde begrooting geeischt wordt, 

11.- leden geven luide bun volkomen instemming 
met deze beide voorstellen te kennen, waarop het 
Bestuur aan de Vergadering verzoekt, een tweetal 
letlen te willen aanwijzen, die zullen medewerken 
tot het opstellen van het officieel schrijven. De 
heeren Posthumus Meijjes cn Weissman werden ge
kozen. 

Op de uilge-clneveii prijsvraag voor eene kerk
bank zijn ingekomen 4 antwoorden, met de motto's 
•Cara raia," i D i bene il meglio, iTake place" en 
»Pio Nono." 

Ten slctte stelt de heer Weissman monsters 
Zweedsch graniet van Kessel & Rohl te Berlijn, en 
monsters Schotsch graniet van D. H. & I. Nevvoll 
te Dalbeattie ter bezichtiging, waarna de heer Ko
ning de aanwezigen op eenige photograph ieen uil 
Italië vergast. Nadat ook dezen heeren dankbetuigd 
is wordt de vergadering gestolen. 

In de vraagbus wenlen gevonden de twee navol
gende vragen: 

to. «Hen vraagt eene nauwkeurige uiteenzetting 
van het onderscheid tusschen Rococo-, Rocaille- en 
Barokstijl." 

2o. »Is het nut van versnijdingen aan fundee-
ringsmuren van gebouwen, die geen weerstand tegen 
grouddi uk uitoefenen , doch enkel ter onderst.•lining 
van bouwmuren dienen, niet zeer denkbeeldig en 
zouden deze versnijdingen niet kunnen vervullen.'" 

Hef iu dit verslag bedoelde schrijven is van den 
volgenden inhoud : 

tAan de Bouwcommissie van 
de Studentensociëteit nMutua 
Fides'" te Groningen. 

Weled. Geb. Heeren, 
Naar aanleiding van de door L" uitgeschreven prijs

vraag voor het maken van een ontwerp vau eeu nieuw 
Stu liuitensiH-ietcitsgcbouw, veroorloven wij ons,eenige 
opmerkingen te mnken omtrent de wijze, waarop 
bel programma dier prijsvraag werd opgesteld en 
de beoordeeling der antwoorden zul plaats vinden. 

liet heeft onze bevreemding gewekt, dat de nauw
gezette bestudeering van bet programma ieder des
kundige den indruk moet geven, dat dit stuk niet 
door vakmannen is opgemaakt. 

Wat toch is het geval? 
Kr woidt hoegenaamd geen melding gemaakt van 

fuudeetingen: dus moet aanstonds de vraag rijzen, 
of voor het nieuwe gelmuw geheid of gedeeltelijk 
nieuwe fundeeringen vereischt worden. 

Hoewel iu het programma het gebruik der op de 
situatie aangegeven keldermuren wordt toegestaan, 
ontbreken alle bijzonderheden omtrent zwaarte, ver
trouwbaarheid enz. 

Was bij de programma's der prijsvragen, in de 
laatste jaren uitgeschreven, het loffelijk streven waar 
te nemen, door het zoo nauwkeurig mogelijk opge
ven der afmetingen van de vet langde hoofdlokalen, 
hetzij in maten of |>ersonen-uuutal, een billijke beoor
deeliug gemakkelijk te maken, hier ontbreken alle 
gegevens voor de conversatiezaal, de leeszaal, de 
commissiekamer cn de senaatskamer, zeker toch hoold-
lokalen ïn een studensocieteit. 

Hoe het ooit mogelijk zal zijn, voor deu pry*, in 
het programma genoemd, een dergelijk gebouw te 
stichten, is ons een raadsel 

Miiislgenoinen is hel oi k vreemd, dal bier voor 
hoogstens / 400 een volledig plan met gedetailleerde 
begrooting en memorin van toelichting geëischt wordt, 
daar, waar de algemeen erkende usance onder archi
tecten een lioogeren prijs voorschrijft. 

Wat het geheimhouden van de samenstelling der 
jury betreft, sluiten wij ons geheel r.an bij het af
keurend oordeel, hieromtrent in de technische bladen 
uitgesproken. 

In eene bijzonder talrijk bezochte bijeenkomst onzer 
Vereeniging werd ons opgedragen, officieel te pro
testeeren tegen de wijze, waarop deze prijsvraag 'is 
uitgeschreven, niet alleen wegens de de onvolledig
heid van het programma, maar ook voonil wegens 
de geringe wam borgen voor eene degelijke beoor-
deeling, den mededingers verzekerd. 

Met .Ie moeste hoogachting hebben wij de eer te zijn 
namen» Bestuurdaren der Vereeniging 

lArefiifrctitra ct Amicitia", 
Amsterdam , J A N splUNOEH, Voorzitter, 

i l November 1884. D A K E N , Secretaris" 

ïierichttn ea mededeelingen^ _ 

B U I T E N L A N D. 
— liet Pruisischs Ministerie van Openbare Wer

ken acht voor de verbetering der Duitsche rivieren 
en kanalen een gezamenlijke uilgaaf van 7,152,0;1}2 
mark noodig. De Rijn alleen zal daarin deelen voor 
1,210,025 mark. 

Volgens bet rapport vun den Belgischen M i 
nister van Ojienbare Werken over dc S|natssjkjorwe
gen, posterijen, telegraaf, marine enz. over 1880, 
hebben de bruto ontvangsten der Staatsspoorwegen 
Imdiugcn lis. 113,785,288.40, < Ie exploitatiekosten 

frs. (37,830,080.35, zoodat de netto-inkomsten be
liepen frs. 45,040,100.05 — met 1870 vergeleken, 
eene vermeerdering van frs. 5,042,220.3'!. Under 
de verbeteringen wordt o. a. genoemd, dat op de 
ruimst mogelijke schaal de W'estinghouse-rem op de 
Staatsspoor wegen is toegepast. 

I — De groote ceintuurbaan om Parijs is na zes 
jaren arbeid zoogoed als voltooid. Kukel het gedeelte 

• Antony-Orly, eene lengte van ongeveer 13 K M . 
beslaande, moet nog afgewerkt worden. 

!1 I N N E N L A N D. 
' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouvei-neur-Qeneraal 

van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende beschik
kingen genomen bij deu dienst dei Slautssjioorwegen 
op Java: 

benoemd: tot inspecteur-generaal van den dienst 
H . O. Derx, thans tijdelijk die betrekking beklee-
dendc; tot hoofdingenieur, de ingenieur Ie klasse 
.1. C. Schippers. 

- Kr heeft zich weder ecu molempiaeslie Voorge
daan bij de toepassing der patentwet , en nu hij de 
tabaksfabrieken. 

In sommige provinciën is de administratie namelijk 
van oordeel, dat een kerfbank, als zij door stoom 
wordt bewogen, nis een Blinden" eene extra-belas
ting heeft op te brengen. Eenige behinghebbeoden 
hebben uu anderen opgeroepen, om door samenwer
king aan deze wetsnitlegging een (-inde le maken. 
Gaat het zoo voort, dan zal Nederland eene ver
maardheid verkrijgen voor de spitsvondige uitlegging 
der patentwet, de buitengewone ge'eerbeid zijner 
ambtenaren cn de gedweeheid van Regeering en 
Volksvertegenwoordiging, om aan dien onboudbaren 
toestand geen einde te maken. 

— De IJsel-Stoomtramriiaalscbappij heeft, door 
de welwillende medewerking van deu architect-directeur 
daartoe instaatgesteld, een spoorbaan van 20 meter 

| lengte met bocht enz., geheel vrij kunnen opstellen 
op de gemeen te werf alhier, (ienoemde constructie is 
voor belangstellenden te zien. 

— Door den beriichten Octoberstorm heeft ook de 
toren der St-Jscobuskerk, in de Parkstraat, alhier, 
aanzienlijke schade geleden. Dientengevolge ral dc 
toren worden versterkt, teneinde voor eene eventuoele 
instorting bewaard tc blijven. De kosten van dit 
werk zijn geraamd op f 2300. 

— De Jury, door Z. l i . den Koning benoemd 
ter toewijzing van dc koninklijke medailles op de 
tentoonstelling van schilderijen, door de Maatschappij 
»Arti et Amicitiae" te Amsterdam gehouden, heeft 
geene termen kunnen vinden de groote gouden me
daille met bijbehoorend diploma toe te kennen . maar 
de gouden meduille toegewezen aan mejuffrouw Thérèse 
Schwartze, voor haar portret van den heer Toe wa
ter ; de zilveren medaille aan den heer II. Koekkoek 
Jr. le Londen, voor zijn strandgezicht nLiiixombe 
Bay" ; terwijl de bronzen medaille werd toegekend 
aan den heer E. S, Witkamp Jr. , voor zijne schil
derij o Langs de sliaat." 

A m s t e r d a m . Op de prijsvragen, in 1880 uit. 
geschreven door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, zijn slechts vier antwoorden ingekomen, 
en wel twee op de tweede prijsvraag, een monu
mentale brug in berg- cn baksteen en twee op de 
derde een buitendeur van blank eikenhout. 

— In de vergadering der Amsterdamsche afdeeling 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, 
den 4 dezer gehouden, werd door den heer F . J . Nieu
wenhuis eeue voordracht gehouden over de restaura
tie van de domkerk te Utrecht. 

' s - H e r t o g e n b o s c h De Gemeenteraad heeft be
sloten , van de 4 % geldleening van / 1 5 0 . 0 0 0 , 
voor kosten van werken tot wu lei-vrijmaking dei-
stad, een bcdnig van ƒ 5 0 , 0 0 0 ter inschrijving open 
te stellen. 

M a a s t r i c h t Door de heeren Iljlly, Teniet Dc 
la Pommeray en Cie. , te Brussel, is aan de Neder
landsche en Belgische Regeeringeii concessie aange
vraagd voor het bouwen eener brug over de Maas 
tusschen Eysden en Lanaye. 

H a a r l e m . De heer ti. H . van Beuaichem Gz., 
chef bij de Haariemsche Tramwegnmatachanpij, is 
in die betrekking benoemd bij de exploitatie der 
Rynlandsche TramwegmaaUchappij. 

L e e u w a r d e n . Voor de betrekking van directeur 
der gasfabriek, op eene jaarwedde van ƒ 9 5 0 0 tot. 
ƒ 3 0 0 0 , hebben zich 43 sollicitanten aangemeld. 

L e i d e n . De ex-machinist bij den Lektenen 
stoomtram is, wegens het door onvoorzichtigheid ver
oorzaken van kwetsuren, tengevolge van de botsing 
tusschen twee tramrijtuigen , veroordeeld tot 18 dagen 
celstraf. 

N i j m e g e n . Door den Gemeenteraad is aan de 
heeren A . Noorduijn Az . en C. B. Hiebendaal gun
ning verleend (wat liet reft deze gemeente), voor 
tb-u aanleg van eeu sloomtrumweg van Nijmegen 
naar Wamel en om daarbij gebruik ie maken van 
de gemeente wegen. De weg zal uilgaan van de 
voormalige llezelpoort bij den s[KH>r weg viaduct alhier. 

D e v e n t e r . Door het departement der Nader-
j landsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 
| alhier, zul eeue fraaie collectie lijm: lioiiwariikelen, 
j naar de nieuwste Engelsche en Anierikaansche uit

vindingen, Ier bezichtiging wonlen gesteld. 

D e l f t . De uitslag van het gehouden examen tot 
het verleenen der akte vun bekwaamheid voor huis-
en schoolonderwijs in het bandleckenen (lager on
derwijs) is bedroevend. Van de 110 candidaten, 
onder welke 1 dame, zijn 42 uiet opgekomen cn 
trok zich één terug; t i l werden afgewezen. De akte 
werd uitgereikt uau de heeren: J. II. Ilinse J r . , 
F. ten Hoopen, T. Jansma, C. te L in tum, P . van 
Nes en J . S. Wieneko. 

T i e l . Ann de heeren De Pesters en Van Lookn-
ren Campagne, concessionarissen voorden stoomtram 
door de Nonrder-Botiiwe, 'is, op hun verzoek, door 
dun Gemeenteraad het tijdstip, waarop met den aanleg 
van den weg moet worden aangevangen, verlengd 
tot 1 Augustus 1882. 

\iiiik(iiiiliiiiiiiït,ii van liiiilii'vti'iliiiirpfi. 

Maiin.Ug. 21 V n . 
Uarlnrlicm. le IH un-n, op het bureau der genie: liet 

herstellen vun storm- en winterschade aan verdedigings
werken enz., I"ii zuiden van Waal en Merwe.le. lnl. op 
genoemd geniebureau eu bij ileu opzichter vuu fortificatiën 
te Woudiiibeni. Ruining f L680. 

V l l t t c e . te 11' . uren. door lu-t ministerie van water
staat eu/.. uau het gelmuw van bet prov. bestuur: liet 
driejarig onderhoud van de overlaten in deu Waaldijk 
boven Gnrinchcui, met de bijlieboorende sluizen, duikers 
enz. Raming t"l'.iO per jaar. 

Aninlrrdain, te 12 uren. in het maatschappelijk ge
bouw der Maatschappij voor deu Werkenden Stand: net 
albrsken der gehouwen op de pencelen genaamd »Hlauw-
Jan", aan deu Kloveuiershurgw.il nos. 87 en Sl) en aan 
den Groeneburgwal no. 24: en het ter/elfde plaats op
bouwen van een gebouw der Maatschappij voorden Wer
kenden Stand. It.imiiig /9S,000. 

It.i-iii.ilen. Ie ];.' nren, in de inrichting Omulewuter; 
de houw eener directeurswoning op de bestaande fundee
ring aan de geneeskundige inrichting voor krankzinnigen 
Hmudewal-i '. te Bnstnuleii. lnl. bij den urchiterl ('. 
Muijsken, te Amsterdam. 

Xijkerk, donr den dijkstool vim bet |mlderdistiïcf Dc 
Arkeiiiln-eii : bet stellen en leveren van eene stoommachine 
met 2 ketels on 2 schepraderen, ten behoeve vun de be
maling van den polder, lnl. hij de ingenieurs Vuu Hasselt 
en He Koning, te Nijmegen. 

/ M i Ititioiii' l , door het gemeentebestuur: bet hou wen 
eener school voor L. I I . en het leveren en stellen van bet 
schrmluiiiouhleinoiit. 

niii-tiiifc- > » v . 
i l W l , le IM/, ureu, door het ministerie vau waterst. 

enz., aan het gebouw van bet prov. best.: het éénjarig 
onderhoud vau hel verbindingskanaal vau de Drentscbe 
met de rriescbe wateren. Raming /"3C00. 

Alkmaar, te 12 uren, door het' gemeente best.: de le
vering van 841,000 vlakke straatklinker Waalmoppen, 
50,000 blauwe Uselklinkers, voor het.iiiderhniid der stru 

Dotrn, li- 11 uren. .loor hetgeineeiitchesl : de levering 
van ongeveer 100 stère riviergrint. 

Utrecht , te 2 uren. door de maatschappij totexpl. vun 
Staatss; -wegen, aan liet centraalbureau: het verrichten 
van grondwerken, bet wijzigen en uitbreiden vnu s|Kir.<n 
eu wissels, hel maken vai n hoofdgel w, eene veolu-
dillg en perrons, alsmede het uitvoeren van eenige ;tndeiv 
werken leu behoeve van bel statiou Orijpskork. In), aan 
het centraal bureau en hij deu sect ie-ingenieur te (i lu
lling.-n. 

Heerenveen. Ie 7 uren, vanwege de eim|iei-utieve Ver
eeniging »Weikliedens-Bouwlust". hij |„ Hunt: het hou
wen vun 10 werkmanswoningen. Aanw. 21 Nov. 

\ matrrdMin, door bet bstuur der Ainstenlumsche 
Omntbnsiiiaatscluippij: hel maken vun een stalgelmuw 
voor 51 paarden, op een terrein aan de Vnndelkade, na 
.'):<. aldaar, lui. hij de architecten l i , II. Salm en A. Salm 
OBz., PUntage-Middellaan 19, 

Kamperveen, bij Wed. F. Fikse: het verrichten van 
metsel- en timmerwerk. 

WoenxflitE, 211 Vtv. 
' •-Ilage, te 11 uren. door het uiinisterie van waterst. 

enz.: In. liet verrichten van heistellingen en vernieuwingen 
aau de werk.-u van .len Baard wijksrh»n overlaat met de 
Hijksslui- ui .1 sleliike vaartkade v.m W.i ilwijk. t 
liet éénjarig onderhoud; benevens bel zo.inon.lig' leggen 
in '02 der zoiiicrsluitiiig in dien overlaat. Raming ƒ2'JöO; 
2o. de herstellingen en vernieuwingen aan de Rijks-
rivierwerken op het Zwartewater. met het onderhoud dier 
werken en de afbakening van bet vaarwater ged. '»2. 
Bainiiig ƒ7080. 

Vilt» ge, le 12 uren, door het ministerie vau waterst. 
enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: bet verrichten 
van verschillende werken op de Kijfcs*iu| iel plaats te Dor
drecht, en het onderhoud van die stapelplaats ge.1.3 jaren. 
Inl. op het bureau der s|morwegen te 's-Hage. Raming 

ƒ 12,400. 
Pernla, te si'/j uren, door burg. en wetb.: het verbou

wen der geiiieeiit.-scho.il, niet de levering der materialen 
en scliool.itneilhleineuten. Iul. hij deu architect J. 1. van 
Waning, te llotterdani. 

Veoiv.larp, te :1 uren. door Dr. A. C. Leunis, iu het 
gemeentehuis: het restanrceren van zijn woonhuis en 
bouwen van een nieuw koetshuis, lnl. hij den bouw
kundige A. le Clerc.p te k i inningen. 

Drachten, hij notaris A. K. Attema : het houwen eener 
hoerenliuiziiig te Oldcboorn. Iul. hij den urebitect J. A. 
Mi-essen, le Beetslerzwuag. 

II lerilag , 24 Vtv. 
H u r e n , te 12 uren, dimr gecomiiiitleerden over den 

gecoinhineerdeu grintweg vau Tiel door Kuren naar Kui-
leuhurg, hij W. lï. Beekman: bel onderhoud ran dien 
weg over '82. 

O..-, te 2 uren, door het H. K. kerkbestuur, in De 
Kmnn: het bouwen vau een fraterhuis en gesticht, ten 
dienste der It. K. parochiale jongensschool eu weeshuis, 
aldaar, lnl. hij den bouwk lige II. lt. Hendriks, te Oss. 
Aauw. 2-'t en 24 Nov., te 10 uren. 

II n» Hem te : r | , nren. door bet ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud van .1.- Oostcr-huiteuhuven te Me.leui-
Idik. Riming ƒ201)0 per jaar. 

VriJ.l.g, 25 HOV. 
Middelburg, te Hl uren. doOT het iilinistene vau wa

terstaat enz., aan het gehouw van het pniv. bestuur: 
h.-t onderhouden en verbeteren ged. '82 van de haven
werken te Breskens. Aanw. 21 Nov. Raming ƒ 8330. 

siluvenlHHf, te 11) uren, in liet gemeentehuis: net ver
dedigen vau deu iinder/eescheu oever van bet waterschap 
door steetihestorting. Aauw. 2i Nov., vuil 10—1 uur. 

Helt. » o n . loi-. le 10 uren. iu kamer A Id van kazerne 
no. 1: liet verbeteren van de spoorpuilen vóór liet maga
zijn vau torpedo's te Hellevoetsluis. Iul. op bet bureau 
der genie, aldaar. 

'I / m u i t , te 8 uren. door burg. en weth.: het houwen 
van eene school voor L. O. lnl. hij den architect Ü. de 
Leeuw Wielan.l. t>- Loppersum. 

Utrecht, d.mr de directie der Nederl. Tiin n wegmaat -
schappij : bet houwen vat ne ijzeren ophaalbrug over 
de vaart te Ou.lehaske (hij Heerenveen). Inl. bij de 
ingenieurs J. I. van Waning, te Rotterdam en Van Keppel. 
te Hols ward. 

Zatrrdag, Hl V>V. 
tnier-hinrl . te 11'/, uren, in de sociëteit «Amicitia": 

bet houwen van eene kazerne met uuuexeii voor hereden 
wapens, aldaar. Iul. op bet bureau der genie van 0—12 
uren. Raming ƒ4:10.000. 

Miami.!-. 'JN V * V . 
Vorlhnni, le uren. door .Ie gemeen te host uren vau 

ESambeèk en Vierling-»! k. hij Frans Hendriks: hét ver
houwen der school 00 niulerwijzerswoniilg en liet maken 
eener overdekte speelplaats eni,, te Vorthuiu. lnl. bij 
deu architect .1. BeuiJBSen, te Boksmeer. 

Illmtdaft, 2S MOV, 
Vluiiriliiigeii. te 10 uren, op het raadhuis: bet bou

wen van 3 schoten, elk voor 3315 kinderen en bet verhou
wen eener bestaande school, met de levering van de hier
voor hciiondigdc materialen eu schooluiiicuhlcuiciiteu, Aan
wijzing 2.') Nov., te lü uren. 

Uardrerht, te 11 uren, bij J. 0. van der Horst: bet 
houwen van eeue kazerne voorliet korps pontonniers op 
Rijksgrond, te Dordrecht, lnl, op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur, aldaar. Aanw. 24 Nov., te l uur. 
Raming ƒ155,000. 

HiiMMlirrN-cn-Ovcrlcon, te Huren, door bet gemeen
tebestuur: het verbouwen der school eu ouder wij zerswo-
lling en liet maken eener overdekte speelplaats enz. te 
Haashees. lnl. bij aon architect f. Beuysssn, te6V>ksmeer, 

l-«i' i i , te I I 1 . , uren, door hei uiinisterie van water
staat enz., aan het gehouw van bet prov. best,: het ver
beteren van het in ue prov. Drente gelegen deel van het 
Meppelenliep. Aauw. 22 Nov. Raming m O W 

lilrkoliorn te 12 uren, door het hestuur iu de hunne 
Haringkarspel, hij K. (ioveis: lo, het maken en heharden 
van een nieuwen couumuiii-alieweg donr verschillende 
polders in de gemeente Haringkarspel, aansluitende aan 
deu straatweg tusschen Zijdewind en bet Niedor|ierver
hult, Ier lengte van ongeveer 5055 M„ met by behoorende 
werken: 2o. het bouwen van eene wachterswoning en liet 
Ophoogen en hardmaken vau eeu overweg, met bybehoo-

rende werken. Inl. by J . Klerk, te Dirkshorn en J. W. 
Ruys. te Alkmaar. Aanw. 22 Nov., te tt uren. 

Zaandam, te 1 uur. iu bet gemeentehuis: hel makeu 
vaa eeue I rug vuor voetgangers over de Zaan, te Zaan
dam. Iul. hij deu architect J . van der Koogh, li- Zaandam, 

» < > c n H ( i » K . no Uaw. 
'•-Hage, te 11 uren. door het ministerie van waters!, 

enz.: lo. het maken van verdedigingswerken aan deu rech
teroever van liet Maltegat. tusschen de kilometerraaien 
121 en l i t , onder de gemeente Duhhelduiu. Aauw. 2(ï 
Nov. Riming ƒ41,400: 2«. hel maken van een gedeelte 
Rijks-oever langs i|t> rcchler-unrmualliju der Nieuwe-
Merwede onder -le gemeente Sliedrecht. Aanw. 26 Nov. 
Raming ƒ10,050. 

Na ar dea, te 1 uur, ten raadhuize: het houwen vau 
eene openbare school met gymnastieklokaal en woning op 
een terrein tusschen de Onsteinde- en Hilizerjioortstriiten, 
alsmede bet iiitv.n-ren van eenige werken aan hel daar
naast staande schoolgebouw. Aanw. Üfi Nov., te 12 uren. 

Ilouili-nlag . 1 Her. 
Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: bet met

selen van 2 brandputten. 
Haarlem . te ," . uren. door bet uiinisterie van water

staat enz., aan lu-t gebouw van bet prov. best.: het drie
jarig onderhoud der Rijkshav.-uwerken te Medemhlik. 
Aanw. 2*i Nov. Kaming ƒ5200 per jaar. 

Vrijdag , 2 Dec. 
Yliililflliurg, te 1(1 ureu. door liet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van bet prov. hestuur: 
bet verdiepen van de buitenhaven te Hansweert. Aanw. 
2fi en 2S Nov. Kaming 08,800. 

'a-Bearh, te iu''., uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., uau bet gehouw van het prov. best.: het 
driejarig onderhoud der Kijks-haven- en rivierwerkeii le 
Willemstad, met de zeifregislroerende peilschaal aldaar 
cn die te Steenhergschesas. Aanw. 20 Nov. Kaming 
ƒ4600 per jaar. 

<;rottingen , te 12 uren. door het uiinisterie vau wa
terstaat enz., aan het gehouw vau het prov. hestuur: 
het driejarig onderhoud van de RJjks-groote wegen eu 
van de verspreide Rijksbruggen in bniningen, in 3 perc. 
eu iu massa. Aanw. 25 Nov. Kaming: perc. 1 7 8700, 
pere. 2 ƒ11.280, perc. 8 j 13,0110: massa ƒ 33,020. 

/walle. te 12 uren, door het ministerie van waterst. 
enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het drie
jarig onderbond der havenwerken le Blokzijl. Aanw. 20 
Nov. Kaming ƒ 2178 per jaar. 

Kurgli . door bet bestuur der waterkeeriug van den 
polder llurgl i-en-West land : bet maken van werken ter 
verdediging en verlenging van bet rijshoofd iu peil raai 46. 

Zfilcrdwg, 3 Hei-. 
VJn.egen. le 1 uur, door S. Blom: het afbreken van 

bestaande- en hei maken van nieuw.- gehouwen aldaar, 
in l perc. lnl. bij den architect A. D. vun Seters, aldaar. 

MiiHiidng, a Iter. 
Hftuwtrli In , te 10 uren. door het uiinisterie van wa

terstaat eu/... aan liet gehouw van het prov, hestuur: hel. 
maken van nieuwe bestratingen, herbestralingen eu het 
verwerken van steenslag op 's Rijks-grooten wei- le kl. 
Maastricht—Waak Aanw. 2S Nov. Kaming ƒ3000. 

WoSSUMlng . 7 Uec. 
'•-Hage. te 11 uren. door het ministerie v..n waterst. 

en/... aan bet gebouw van bet prov. hestuur: bet aanleg
gen va ne kade iu den Diviunelschen overlaat, nul •• 
de gemeente Dreumel. Iul. bij ib-u hoold ingenieur V.m 
der Toorn, te 's-llage en den ingenieur Stieueker. te Nij
megen. Aanw. 3 Dec. Raming ƒ21.400. 

HondrrdHg. s H.-c. 
Haarlem, te :." , uren. door het uiinisterie van w i -

tcrslaut enz- aan het gehouw van bet prov. best.: bel 
driejarig onderhoud der Rijks-zee- eu havenwerken op 
Vlieland. Aanw. 1 Dec. Kaming ƒ88.000 per jaar. 

VrIJdHg, 1» Her. 
Hlddelhurg, Ie 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aau bet gebouw van bet pniv. besluur: 
bet driejarig onderbond van de Rijksvv.lteclei.lingen be
westen en I isteii h.-t kanaal van Neuzen. Aanw. 3 en 
5 Deo. Kaming ƒ6270 per jaar. 

Har-ele. te 10 uren. door bet gemeentebestuur ! bet 
leveren van 3000 scheepslons steeuhestortiiig. Kaming 
f LOJMNMO. 

S r a h e m , te 12 uren. door het ministerie van water
staat enz., aan het gelmuw van bet prov. hestuur: bet 
vervangen van de Veldweg- en Woud vlot bruggen door 
ijzeren draai bruggen over het Apeldoornsche kanaal. 
Aanw. 1 eu 3 Dei-. Raming ƒ 10,160. 

Zwolle, te 12 uren. door'bet ministerie van waterst, 
enz., aau bet gelmuw vau bet prov. hestuur: liet drie
jarig onderhoud van de verspreide laudshruggen iu Over
ijsel, in 3 pen- Aanw. 2 eu 3 Dec. Kaming resp.: ƒ1615, 
ƒ150 en ƒ375 per jaar. 

Illn*dng, 13 lier. 
assem, te 11", uien. door bet ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van let prov, bestuur: het 
verbreeden en verdiepen der Norgervaart. Aanw. 6 Dec. 
Raming J 52,467. 

Vtoi-nndng, 14 Her. 
•.-Huge te 11 uren. door bet ministerie van waterst. 

enz,: de levering van hallaststeen voor de Kijksrivierwer-
ken op de Boven-Maas, in 2 perceelen. lnl,'bij den ing. 
roor het 2e district, te 's-Hage en den ingen. in liet 5e 
arrondissement, te 's-Boscli. 

honderd ng , la Her. 
'•-Hage, te 12 uren. door bet ministerie van koloniën: 

de levering van 2 metalen hrugpijlers enz., ten dienste 
der Stautssjioorwegen op Java. 

H-llHge, te l uur. door bet ministerie van koloniën: 
de levering van den metalen bovenbouw van 2 bruggen 
van 54 en 162 M.. en 2 verlengstuk ken voor het stellen 
vau die bruggen, ten dienste der Staatsspoorwegen op 
Java. 

Haarlem, te 5 uren. door bet ministerie vau wa
terstaat enz. aan bel gebouw van bet prov. best.: het 
driejarig onderhoud der Kijks-z eu havenwerken op 
Marken. Aanw. 8 Dec. Raming ƒ0000 per jaar. 

Vrijdag. I IMlo 
.ruin-ui. le 12 uren. door het ministerie van water

staat enz., aau het gebouw van bet prov. hestuur: bet 
éénjarig onderhoud dei- Herkei werken, iu Gelderland. Aan
wijzing B en 10 Deo. Iteming ƒ 1600. 

lirtinhigen , te 12 uren. door bet ministerie van wa
terstaai enz., aan bet gelmuw vau bet prov. hestuur: het 
driejarig onderhoud van de beide Statenzijlen en lietdaar-
tusschen langs de Aa strekkend jaagpad. Aanw. tt Dec. 
Raming /'200U per jaar. 

Hi»«dag, 20 lier. 
Leeuwarden te 1 uur. door hel ministerie van wa

terstaat, enz.: aan bet gehouw van het pmv. Ix'stiuir: lo. 
het éénjarig utiderl I vau de havenwerken le Slaveren. 
Aanw. 14 en 10 Dec. Uaming HM>0: 2o. het tweejarig 
onderhoud der werken van d.-n Koiidutner Slaperdijk. 
Aanw. 14 en 16 Dcc. Kaming ƒ1600 per jaar. 

Wornndag, 21 Her. 
'n-llage, te 11 uren. door bet miuisterie van waterst. 

enz.: lo. bet uiet bazultsteen en steenpuin hestmten van 
de heide dammen langs liet Keteldiep. Aanw. 17 Dec. 
Riming ƒ25000 ; 2o. bet 3jarig miderl I vun 'sRijks 
palen veerhoofden op bet eiland Rozenburg, tegenover 
Brielle eu Maassluis en aan de zijd- van Maassluis. Aanw. 
17 Dec. Raming ƒ 1880 per jaar. 

Vrijdiig. 23 Her. 
Helder, te 2 ureu, dimr burg. eu wetb.: de straatver

lichting aldaar, door middel van steenkolengas. 
Katerdag. 24 Her. 

Hlddelhurg . te 2 uren. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gelmuw vau het prov. hestuur: lo. 
het houwen vau eene schutsluis in bet zijkanaal beoosten 
Sus-vun-Geiit. Kaming ƒ 713,000; Bo. bet maken van een 
zijkauaul beoosten Sus-van-Gcnt en bet verbreeden en 
verdiepen van het Nederlandsch gedeelte vau het ka
naal van Neuzen. Raming ƒ 500,000: 3». bel. Imuwen van 
eene ijzeren draaibrug met vast gedeelte over het zijka
naal naar de l'asshiis. Itamiug ƒ28,500. Aanw. van alle 
werken 10 en 17 Dab 

Alloop van Aanti^stiMlinven. 

Zwol le . 1 Nov.: het makeu van een kistdam en bijbe-
li.mrende werken in het 6e dijksdistricl; ingekomen 4 
bilj., als: 

G. Schutte, ƒ 5tt»0 
L. Krenk, » 5745 
A. Blocks en Hruins. 1 5185 
W. J. 'triaar, • 8707 

gegund aan Blocks en Bruins. 
Utrecht , 9 Nov.: bel inrichten van privaten hij de 

kazerne op Damlust volgens het tonnenstelsel; minste 
inschr. was J. van Straten Wz., te Utrecht, voor ƒ11184. 

HIJivviJk, 10 Nov.: het houwen van een woinhuisvour 
l i . K. Keij, te Itaveiisw.uij: ingek. U bilj., als: 
C. II. van Bckktim, tt Wijk-bij-Duiustede. ƒ 5400 
G. Halvers, 1 Kuilenburg. » 52H5 
A. van Mamoren, » Maurik, 1 4400 
U v. d. Salm, 1 Rijswijk. i 4100 
Tb. Jansen, 1 idem 1 4840 
D. van Main-ren. » Asch, 1 4182 
Randan en Verkuil, > Zodlmond, 1 4180 
11, vau Hekkum, • Beiisichem. 1 4100 
L Huiler, 1 idem 1 3W5 
gegund. 

Weerden, 10 Nov.: het vernieuwen van den gruuten 
kwakel over den Rij bet doen vau herstellingen aau 
bet jaagpad onder de gei ite Woerden: ingeko n 5 
bilj., als: 
A. van Selms, te Woerden, ƒ 4233 
Tb. Verheul, » idem 1 8068 
I'. P. Hoenselaar, l idem » 8040 
E. Koteres, 1 idem 1 3863 
J. van Vliet, » idem t 3757 

•-Hage, 11 Nov.: lo. de verbouwing eu het onderhoud 
van het pnst-en-telegraafkantoor te Vlissingen; ingek. 5 
hil|.-tten, ala: 
A. Looit te Vlissingen, ƒ 10,468 
J. Schi-ele Hz. en R. Walraven. » Neuzen, » 15,800 
1'. .1. van Pull'.-leu. >» Middelburg. 1 15.777 
1). Bijl, >• Vlissingen, • 15.748 
a Maters. » idem » 15,280 

2o. di' verbouwing en bet onderhoud van het postkau-
toor te Middelburg: ingekomen 5 hilj., als: 
P. Krijger, Ie Middelburg. f 4'J22 
J . F. M. v, d. Heil, 1 idem l 4427 
JL l i van Dit mar. • idem 1 4338 
P. .1. van Duffelen, » idem » 411» 
M. K. Jer.is eu Zn.. » idem » 88Ö8 

'•-Beach, 11 Nov.: bet voortzetten der verbetering van 
het kanaal de Die/e eu zijne .licbtiugsvverken in en bij 
bet fort Orever r: ingekomen 8 hilj, als: 
A. G. Huvskes, te Hedel, ƒ 56000 
A. L. van" Wijngaarden, » Sliedrecht, » 53,700 
A. de Kort, ' n Baardwijk, . 52,ttttfl 
W. P. de Vries, » Rossum, 1 52.000 
P. de Bekker, » Fmpel, 1 w.ooo 
L. Moll, .1 Hedel. • 48,787 
O, J. van Erp, • 's-Bosch, • 48,730 
J. van Lith, l-mpel. » 48,180 

i .r i ini i i ' - i -u . 11 Nov.: het uitbouwen van een college
kamer en verdere werkeu aan b-t academisch ziekenhuis; 
ingekomen 8 büj., als : 
K. I'etojs, Ii- (tniningen, ƒ 5538 
.1. Versteeg, i> idem • 5454 
.1. F, Lijheriiig, » id •> 8800 
J. en N'. Kui|N>r, 
G. Meulilik, 
II. I. Melige, 
T. Y. Jels.na, 
E. Berkenlmscb. 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

- 4775 
1 4741 
- «888 
. 4670 

Middelburg, II Nov.: lo. bet Iljarig nnderlunid van de 
aanleg- en losplaats voor visscbers in den Brakman hij de 
Isabeuasluis; ingek. 3 bilj., als: 
D. Tholcns, te Hoek, f 509. 
J. Bertou, » Biervliet, 1 5D4. 
1\ LeUs, 1 Hoek, 848.00 

2o. het 3jarig onderhoud van bet kanaal van Sluis naar 
Brugge (Nederl. gedeelte;; ingek. 2 hilj.. als: 
.1. Barton, te Biervliet. ƒ 1986 
p. Monjé, 1 Breskens, » 1934 

Arnhem, 11 Nov.; het verbeteren van bet werk te 
Westervoort; ingek. 4 bilj., als: 
Ph. Verbruggen, te W iddinksveen, ƒ 44,890 
P. Terwindt. » Pannerden, 1 41,400 
Jansen, • Didam, l 41.000 
l l . H. v. «1. Heijden. > Arnhem, 1 88,400 

Kotlrrdam, II Nov.: bet bouwen van eene school met 
woning aau de Tninderslaun; ingek. 15 bilj.. als; 
M. Schreuders, te Uselmonde, ƒ41,835. 
T. v. d. Weiden, * Botterdam, » 40.400. 
I'. de Ridder, 1 Kralingen. I 39,800. 
H. .1. Heiman, •• idem >• 38,355.55 
J. MeeuhniMt, » idem 1 38.440. 
I.'. P, W. Dessing, 1 Gouda. • 37.000. 
l i . Be ij. Ier wel len Wz„ •> Kottel dam, • 37,825. 
I'. 0, Winters, 1 Kndingen. .1 37,«14. 
t'. .1. van Tussenbroek, » Botterdam, » 37,500. 
W. G. C. Hilkes, 1 idem • 37.500. 
W. L. Helmer, 1 idem l 37,500. 
G. A. .1, Gouverneur, » idem .> 37,200. 
.1. Mirande Jr., • idem • 37,190. 
A. J. J. Sluiter, • idem 1 86,040. 
P. van Pietei-son en 

C. D. Kuit. n idem • 86,088. 
Haarlem, IL Nov.: het bouwen van een café-hotel eu 

winkelhuis te Zandvoort. onder beheer van deu architect 
J. C. van Wijk; hoogste iuschr. was (J. H. Hiiber, te 
Zoeterwoude: café-hotel en winkelhuis ƒ78,440 

café-hotel afzonderlijk, » 64 154 
winkelhuis » 13,995 

minste inschr. was .1. ('. Meijers, te Zandvoort: 
café-bot e! en winlülhuls ƒ 78,900 
café-hotel afzonderlijk .1 «1.803 
winkelhuis » 12,1193 

Utrecht, 12 Nov.: bet verhoogen van een gedeelte van 
den Diependaalschedijk. onder de gemeente Muarseveen, 
over eene lengte vun 150 M.: minste inschrijver was Jf. 
Lakerveld. te L'trecht, v.mr ƒ 730. 

I nvt arden . 12 Nov.: bet onderhoud. Imiieveus eenige 
herstellingen aan vei>chdiende gemeeuti-gehouwen en 
meubelen, ged. '82; minste iuschr. waren: 

perc. 1, II Arends, te Leeuwarden, ƒ 324 
• 2, K. Ketelaar, idem 1 8720 
• 3, J. v. d. Ploeg, idem • 1055 

eu voor de schoolgebouwen, schoolmi-ubelcn eu onderwij-
zers won ingen, D. Suvvijn. te Leeuwarden, voor ƒ8508; 

het sc boon houden en witten v.m gen ntehuis, hoofd
wacht, l l gemeentescholen en le en 2e bewaarschol 
gegund aan C. W. Finke, Ie Leeuwarden, v.mr J' 1241, en 
van verschil lende andere gei ueentege Imuwen aan W. F. 
vun der Vegte. aldaar, voor ƒ 1280 

'•-Ilage. 14 Nov.: bet bezinken eu bestorten vau den 
Oii.lebimrusclien zeedijk tusschen de ll.mruscbe hoofden: 
minste inschr. was T. Volker. te Dordrecht, voor J 33.0IMI. 

Ilrvrnlcr, 14 Nov.: het bouwen vun eene terra-cottu-
fabriek, voor de lirtna Grolleiuan en Nienlt. onder beheer 
van den architect J- W. Bolink; minste inschr. was F. 
Hoerink, te Deventer, voor ƒ6469. 

Herdrerht, 14 Nov.: Ii.-t maken van een duiker vat) 
cecreosoteerd dennenhout in den Spui weg; ingekomen 7 
bilj. als: 
II Degens, te Dordrecht, ƒ 9 7 3 
B. Visser, » Papendivcbt. • 960 
L. Fdelschaap, • idem 1 844 
G. J. v. d. Made, • Dordrecht. • 823 
a de Botst, • Papeiidn-cbt, l 778 
A. du Vijn. l Dordrecht, l 777 
C. .1. bouwman, » idem » 730 
gegund. 

l.ronhigeii. 14 Nov.: bet maken en leveren van 2550 
M. lengte riool en 45 stuks zinkputten v.mr Portland-
cementsteeii: minste iuschr. waren Oosthoek en Zoon, te 
Alfim u/.l Rijn, voor f 18,490. 

II rcclil. 15 Nov.: lo. bet leveren van stalen spoor
staven, sUlen hsch- en onderlegplaten en ijzeren baak-
en schroefbouten, in 2 pen:.: ingek. 5 hiljelteu nis: 

le pere. 2e jieiv. 
John OockeriU, te SersJng, ƒ 89.221 
Korubuscb en l'o., te Ronsilorf. ƒ 3294 
Merrem en La Porte, te Amsterdam, » 3280 
Société anonyme des forges d'Acoz, 

tc Acoz, l 3149 
R. S. Stokvis m Zonen, te Rotterdam, l 2817 

2<i. liet leveren van eiken wisselhouteu, in 2 peiv.; 
ingek. 6 bilj., als: 

• Wezel, De Haas & Sohne, t 
B. II. Clercx. (e Bik: 
Laiubiotte-Vigueron. te llru 
Cbévau frères, te Luik, 
J. Burnotte, idem, 
L. Spiering... te Bokstel, 

Alkmaar, l i Nov.: h l ' 
stal en vuu 3 zijden va 
woning hij de Zes-Wielen 
C. Grootegoed, t 
T. Vester, 
J. J. Tesselaar, 
B. Kamp, 
K. Schuit. 

Waalwijk 
openbare school: 11 
I'. Verr.jt, 
.1. U. Menlk-in, 
A. van H u l t o n , 
li. van Hult.-n, 
.1. V. d. Lee, 
II. basé, 
.1. V. d. Meijs. 
N. van Well. 
W. Nieiiweiibuizeu 
P. van H u l t o n , 
P. v. i | . Pas, 
W. Janssen. 

's-Hage, 

11 I 

15 Nov.. 

le perc. 2e perc, 
fr. 2274 fr. 2297 

175 ii. UlOp.M^ 
'I, 135 1 130 l 

134 
114 
110 

vernieuwen van den piarden-
liet dak van de sluiswachters-
ingek. 5 bilj., als: 
Alkn, , . i i . 

idem 
i.leui 

Hwr-Hogow! 
i.t.-ni 

1.1 

be. m 
1 • luk. :,U: 

t.' Tilliutn. 
1 Waalwijk, 
. itlem 
. iji.in 
II iiitïin 
I ïilljiiiii. 
. Ui'Si.ijCll. 
. W.i.ii.vijk.-
n S|ll'ail^, 
.. Waalwijk, 

1 noo 
, $490 
. m:a 
,. Üli'.lll 
I U5S8 

dor 
ootei 

lo. de 

f 11.170 
• 11,100 
• W,;»7 
0 lüliOll 
.1 lil. H-, 
.. a.isTn 
» Ö.H'IO 
. 'j.7115 
. y..iin 
• 9,390 
. y,is:, 
» y.isn 

I •! IVS.il 
BenUen, 
raoruetting 

liot Ouil-SLiiilhimili'iliili Kwii-tier . . In-I l£>r.r..-ii....l c. 
's-ILiu,-; iii^-k. Ill hilj,. als: 
I'll. II. Vt'iïinii.'r. ren. 
W. I'. T wiss,., 
W. .1. Külkoi-, 
|.' II. kul I, 
K. Il.>ll.iii.ler, 
J. C. ï.1111 .-11 II. van lli.|j;..|i 

11,.11,'^iniwi'ii; 
..' HeHers, 
I.. ll,- lioi.v. 
.1. II Armi'js i-ii J. N . Ilii'is, 
A. Kl-iils rn W. Liiinkainp, 

3o. lint inaki'ti van ili> j.' 
1I1-11 Imvi-nlinnw, ili- nvt'l^an^s- cn i-i-nii',- ln-vi-ili/itij-s-
t-n alili't-lni^sw.-rki.ti vuur ili-n s|in.ir\v,'i; l i l IIL'I'N 
l),.|f«ijl: i ip-k. 7 lull., al-

tt Waddinksv •en, f 104.091 
.. 's-Hage. '» 99.900 
• Deventer. l 96.951 
II 's-Hage. 1 80,000 
.1 Utrecht, .1 89,0.10 

» 's-Hage, .1 87,823 
» idem B 85,525 
• idem s.V LH 1 

idem 84. HU) 
* idem • 81,285 

randwerken, d kunstwerken, 

/ 1,522,000 

1 1,417.000 

l llarliiigeu. 
• Werketidan 
• G r o e n l o o , 

l . Pk 
B. Voorden.lag Az. 

J. N. Krulzlnga, 
J. Veldkamp. 

N. van Haaien. 
II. T. Wiegerink, 

A. S. Scbaafsiua. 
.1. de Klerk, 
li, A. Wiegerink, 
Dezelfde, 

80, bet maken 
VOOT de brug ovei 
:t bilj.. uls: 
Aciicii-Hosellschal't fiir Kiseuindustr 

vorm. I. ('. Harkort, te Duisburg, 
J. M. v, d. Made. le Amsterdam, 
(liite-Hotfiiiuigsliiitte. Adieu-Verein fiir Be 

und lliitlenbetrieb. te Oberbaiisi-u II, 
4o. de levering vau biireaulmboefteii 

luireau's voor den amileg der Staatsspoor 
inschr, was Th. .1. Dobbe. te l'trecht, voo 
tarief: minste inschr. 11. II. Biibrmaiiii 
voor 86 PCt beneden tarief. 

Kol l i - rdnm, 10 Nov.: het Imuwen eener school met 
woning aan de Van-der-Weill straat; ingekomen 11 bil
jetten . uls, 

Hardinksveld 
Dordrecht, 
lirouiiigcu en 
i : "lom. 
Utrecht eu 

• 1.369,000 
Ï.3fiii.0lj0 
1,330,01 Hl 
l 27.'. 000 
1.267.000 

n stellen van den metalen bovenbouw 
den Kiju nabij Kheiien: ingekomen 

uud Bruckenbaii, 
/ 899.900 
'• 887,360 

1 834.909 
heuste ,1', 

rdai 

II. V. d. Dobbelsteen 
D. van I uwen ,h 

J . Meenhorst, 
a de Bidder, 
a .1. van TusMnbroet 
M. Schreuders, 
A. ,1. .1. Shivter. 
W. 0. C Hilkes. 
W. L. Helmer, 
il. P. W. Dessing, 
P. l i . Winters, 
A. Heiikeiiians. 

Velp , 16 N 
rallelvveg, aid; 
Smit. Ie Diere: 
,1. de Witt, 
A. Abbenhuis, 
J. A. G Teei 
A. Gerritsen, 
1'. Jansen van dale 
W. Vleeining. 
W. A. Iluijm. 
E. J. N . Steentje-, 
gegund. 

H e i n , 17 Nov.: 
artillerie-stapel- eu 

;ei. 

lu-t b o u w e n 
onder heb.1 

igek. 8 hilj.. a l 
t.' Dier. 
. Velp, 
1 Arab 

• idem 
> idem 
. i d e m 

e Rotterdam, 
idem 

>' Kralmgen, 
» Botterdam. 
' flsebllouile, 
1 Kottordam. 
> idem 
> idem 
- Honda, 
1 Kralingen, 
• K 'illerdiim. 

/' 80,000 
'» 35.497 
1 35.400 
.1 34.410 
I 31.427 
1 34,178 

3.1.5UU 
32,333 

1 81,078 
l 31.889 
> 31,575 

m een villa aan den 1'a-
vun den architect M. Iv. 

ƒ 14,098 
» 14,894 

14.850 
1 l<786 
1 14,424 
• 13.701 
• 13,745 
1 11400 

le 

e levering vuu hennodig.llieden aau de 
-onstriicticmugazijncn: minste iu-.hr. 

125 haren heele buskruitklccdcn, W. Stevens, 
te Kralingen, a . / ' \Ky per stuk; 

2e pere., 300 haren halve huskruiiklceden, dezelfde, 
a /'4.39 per stuk; 

3e perc. 3500 KO. koperplaat, d. 0.0009 M., R. S. Stok
vis en Zoon. te K..tt.-r.l.ii.i. a /',L'.95 per lUU KO.: 

4e perc. l'.O.iM)!) Kti. messin-plaat, .1. 0,0023 M,: W. 
Hoven en Zoon, te Rotterdam, ii ƒ 76.83 per 100 KO. 

Haarlem, 17 Nov.: het 3jang onderhoud der Kijk--
liaveuwerkeii op Terschelling: minste inschrijver was M. 
Daalder, te Ter*rhelling, vimr ƒ M.flSO. 

Utrecht, 17 Nov.: het leveren v.m hout teu hel ve 
van materieel der genie v.mr bet iu staat van verdediging 
brengen der werken in de Nieuwe Hollandsche waterlinie: 
minste inschr. waren Firma Van Gelder en to., te Am
sterdam, v.mr ƒ40.83 per M*. 

Anmlrrr inm. 17 Nov.: bet houwen vau de stooinineel-
eii-biimilfabriek »De Leeuw", aldaar, op de daarvoor aan
gelegde liiii.li-eringeii. buiten de gegoten ramen en ko
lommen, onder In-li - van deu architect LI. Bijvoets Gz.; 
iugek. 5 hilj.. als: 
1.. Vl.isuian. 
J. Schooiienbnrg ft C. J. Maks 
Cruijll & Schouten, » idem 
IL O. Dorlus, » idem 
A. .1. Meekers, 1 idem 
gegund. 

Huil e. dn 111: de bouw van een Wimtilmis 
Aert-vaii-Nessti-aat, aldaar, onder bel r van de 
F. G. A. Fol: aangenomen door .1. Mirande Jr., aldaar, 
voor ƒ' 8350 (behalve aankoop muur). . 

I N G E Z O N D E N . 

Amsterdam, 
idem 

ƒ 88,740 
1 62>;l2 

6l,:iS0 
" 5il.33'.i 
• 87,000 

nabij de 
1 architei 

Mijnheer de Hedaeteur, 
In verband met de ramp, onlangs aan het stoom

schip "Koning der Nederlanden" overkomen, meen 
i k , uat een ingezonden stuk, voorkomende iu de 
Engineering van 4 Nov. j l . , en getiteld n Het ver
gaan van stoomschepen", veel belang moet inboeze
men; in elk geval heeft het dc verdienste der actu
aliteit, eu laat ik er daarom den hoofdinhoud van 
volgen. 

De schrijver begint inet de bewering, dat het 
•toomschip ^Teuton" met "I'll ineiischeulevens niet zou 
zijn verloren gegaan, indien behoorlijke pompen wa
ren aanwezig geweest; dat zeer veel zeerampen het 
gevolg zijn van betrekkelijk kleine lekken , waardoor 
misschien een ton water of 224 gallons per minuut, 
binnendringt, maar waarvoor, indien de scheepsma
chine defect is, geen ander pompverniogeu beschik
baar is dan ecu kleine donkey -pomp meteen on t las-
tingspijp van 2 inches, die hoogstens 20 of 30 
gallons per minuut uitpompt, terwijl de hund|>oiupen 
met alle krachtsinspanning wellicht nog 30 gallons 

pe: minuut kunnen verwijderen, eu zulks ten koste 
vau de krachten der equipage. Het gevolg i s , dat 
het schip moet worden verlaten en een prooi der 
golven wordt. 

Of, in het gunstige geval, dat dc scheepsmachines 
dienst kunnen blijven doen voor dc pompen, kun
nen de bilge- (kielwater- of lens-) pompen geza
menlijk zelden meer dan ;"»0 of 60 gallons walcr 
uUpompen per minuut. 

Te wenschen ware het — zegt schrijver — dat 
een gedeelte van de hooge iissurantiejiremién besteed 
werd aan de behoorlijke uitrusting der schepen. Het is 
een uitgemaakte zaak, dat voor de som van 300 
pond sterling een volledige centrifugaalpomp met 
stoommachine, die een vloerruimte van 5 bij 5voet, 
een hoogte van minder dan 5 voet en een gewicht 
van minder dan 2 tons kan hebben, aan boord van 
een schip kan gesteld wonlen. Deze pomp «al 
inet een stooindrukkiug van 50 [Kind per minuut 
'12'/j tons water kunnen verzetten, of per uur 750 
tons, en dit dagen achtereen kunnen volhouden. En 
gemakkelijk is ' t . om te bewijzen, dat du »Teu
ton", die kortgeleden vergaan i s , en de 1 American' ' , 
die verleden jaar schipbreuk leed, beiden nog iu de 
vaart zouden zi jn, indien zij een dergelijke pomp 
hadden uan boord gehad. 

De •Teuton" b.v. stootte om 7 uur 15' en zonk 
om 10 uur 50 ' , dus 3 1 / , uur later. Bij den bouw 
van dit sclup is het zeker, dat 700 tons binnenge
drongen water het kon doen zinken; dit water uu 
had meer dan 3 uur noodig, om in het schip te 
dringen, en een pomp, zoouls ik op het oog heb, 
zou 7">0 tons per uur kunnen verplaatsen, dus het 
hoofd kunnen bieden aau een viermaal grooter lek . 
dan waardoor het verlies van de Teuton weid ver
oorzaakt Ongelukkig was zulk een pomp niet aan 
boord, en de kapitein wus genoodzaakt , de hulp 
van de passagiers iu te roepen voor de beweging 
der handpompen, cn dat, 0111 water te putujien uit 
een schip, met machines van 1800 paardekracht aan 
boord, die niet voor pompen waren te gebruiken. 
Men zal daarom met genoegen vernemen, dat de 
reeders van de »Teu ton" op al hun nieuwe schepen 
centrifiigaalpompen maken met afzonderlijke stoom
machines, onafhankelijk van de scheepsmachines, 
welke laatsten bij het breken van schroefas of der
gelijke ongelukken zoo vaak lot werkeloosheid gedoemd 
worden. 

Het is van groot belang bij bet stellen van zulke 
poinpmnchities, om te zorgen, dat de donkey-ketel 
tenminste 8 of 10 voet Iwven het vuur van de 
groote ketels l igt , zoodat het mogelijk i s , stoom 
in den donkey-ketel op te maken, en te pompen, 
zelfs nadat, reeds de ketelvuren der scheepsmachine 
uitgedoofd zijn door het ingedrongen water. 

Nog andere opmerkingen, den scheepsbouw betref
fende, worden door den schrijver gemaakt. Ik heb 
echter gemeend, dat zijn denkbeelden omtrent de 
pompen vau het meeste belang zijn, vooral in ver
band met de oorzaak van het vergaan der «Koning 
der Nederlanden", en laat daarom de rest van zijn 
artikel buiten beschouwing. 

Amsterdam, 14 November 1881. 
II. G . D U K K U M W . 

Groningen , 17 November '<S I, 
Hen Heer lledactur ran het 

weekblad t De 0/>mcrker." 
Weledl. Heer.' 

Iu het mij door 11 toegezonden nommer van «De 
Opmerker'' van Zaterdag 12 November las ik een 
ingezonden stuk van den heer A n . , betrekkelijk de 
door ons uitgeschreven prijsvraag voor eene nieuwe 
studentensociëteit. 

Ware bet niet om den heer An. attent te maken 
op eene onjuiste voorstelling, waaraan bij zich schul
dig maakt, ik zonde daarop, iu verband met de 
vroeger door 11 gepubliceerde corres] mi identic, niet 
zijn teruggekomen. 

Immers, bet is mij niet mogelijk aan den daarin 
uitgedrukten wensch tc voldoen. Integendeel. de 
treilende belangstelling iu de namen der juryleden, 
die wij bij enkele deelnemers opmerkten, heeft de 
commissie vet sterkt iu hare meening, dat het juist 
in het belang van 'tgeen An . noemt ueene onpar
tijdige beoordeeling" zal zijn, tenminste vóór de be
kroning geene publiciteit aan de namen der door mis 
benoemde deskundigen te geven. 

De heer A n . houdt zich verzekerd »dat de Bouw
commissie het goede w i l " Welnu, buit die over
tuiging hem en allen medehuiverigen (ik vertrouw 
dat hun getal gering is) voldoende zijn. 

Maar, zoouls ik zei, het doel van dit schrijven 
is enkel 0111 le wijzen op urne onjuistheid, in gemeld 
ingezonden stuk voorkomende. 

Ue heer A n . zegt: oen de bepaling , dat de premie 
niet wordt uitbetaald nis de aannemingssom méér 
(dan de begrooting) bedraagt, moet uit het pro
gramma verwijderd worden." 

Mijnheel- de Redacteur! die bepaling kan moeilijk 
uit het programma verwijderd worden, 0111 de een
voudige reden, dat zij er in 't geheel niet in voor
komt. 

Vriendelijk verzoek ik den heer An. bet programma 
nog eens te lezen, en dan goed le lezen, en hij zal 
Iul de ontdekking komen, dat er van aannemingssom 
in het geheele programma geen sprake is. 

liet is dan ook geenszins on/.e bedoeling, met het 
uitbetalen der premie te wachten tot na alloop der 
uitbesteding, maar haai- dadeiijk aan den bekroonden 
inzender uit te keereu, natuurlijk indien hij aan de 
in het programma gestelde eischen heeft voldaan. 

Met iieleefd verzoek hel Imvenstiuitide iu uw week
blad te willen opnemen, heb ik de eer te zi jn, 

Uw dw, dn. 
II. BOCLMANS TBR SpILL . 

Secretaris van de bouwcommissie. 

K a b e l - t r a m w e g e n . Te San-Francisco erlangen 
de kabel-trui 11 wogen eeue groote uitbreiding. Vele 
paardentrams worden erdoor vervangen , omdol dil 
stelsel, vooral voor heuvelachtige steden, groote voor

deelen aanbiedt. De aanleg is veel kostbaarder, 
doch het onderhoud niet, terwijl de meerdere snel
heid en gelijkmatigheid der beweging een groot voor
lied geven. Bochten en hoeken vormen voor den 
aanleg geen beletsel, mits zij niet le scherp zijn; 
toch worden zij zooveel doenlijk vermeden, ih-t 
stelsel is het volgende: een zware kabel zonder eind 
van ijzerdraad wordt door een stoommachine in be
weging gebracht, en loopt over schijven even onder 
den beguiien grond, dag en nacht, met steeds ge
lijke snelheid , juist onder een sleuf middentusschen 
de rails. Aun bet einde der route draait de kabel 
om een groote horizont de schijf en gaat terug tus
schen de rails aan de andere zijde tier straat. Aan 
de rijtuigen is een mechanisme bevestigd, waardoor 
de kabel wordt gegrepen, om voort te gaan en los
gelaten , 0111 stil te houden, terwijl het zich in ' l 
laatste geval aan de zijde der sleuf vasthecht 0111 op 
een In-lliiig staande le blijven. 

Advertentien. 

b i l l I un 1 uuitij 
Bij de Gemcente-fabricage te 's Gravenhage wordt 

gevraagd om dadelijk iu dienst te lieden een be
kwaam O P Z I G T E R - T E E K E N A A R . 

Aanbiedingen liefst in persoon bij den Architect-
Directeur te 's Gravenhage. 

• ^ f l f c ^ Bij de Gemeentewerken te Groningen 
wordt gevraagd een tijdelijk O P Z I C H 

T E R - T E E K E N A A R . Theoretische en practische 
bekendheid inet ijzer- en steeticonstructie is hool'd-
vereisebte. 

Salaris / 120 ii f 130 per maand. 
Franco blieven worden tot den lsten December 

ingewacht aan het bureau der Gemeentewerken. 

Zij die genegen mogten zijn te k o o 
p e n en te vellen jonge, slecht opgaande 

D E N N E N B O S S C H E N van 5—10 meter hoogte, 
zeer gemakkelijk per Centrnal-Spoor te vervoeren, 
gelieven zich niet franco brieven onder No. 478 te 
adresseeren tot den Boekhandelaar II. B. BREIJER 
te Arnhem. 

A A N B E S T E D I N G . 
Den 24 November e. k. zal door het II. C. Kerk

bestuur van Oss, Bisdom '» Bosch, wonlen 

a a n b e s t e e d ; 
H e t b o u w e n v a n e e n F r a t e r h u i s e n 

G e s t i c h t , t e n d i e n s t e d e r R . C . P a 
r o c h i a l e J o n g e n s s c h o o l e n W e e s h u i s 
a l d a a r . 

Bestekken zijn verkrijgbaar ad ƒ 1.25 per exem
plaar bij den Boekhandelaar HUL BROCKS te Oss, 
van af .Maandag 14 November e. k. en zal met de 
teekeningen en plannen ter inzage liggen van al' 
genoemden datum bij W. DK B I K , in bet K o l k 
huis dc Kroon te Oss. 

Aanwijzingen in loco, daags voor de besteding, 
en op den dag der besteding, 's morgens 10 uur. 

Opening der biljetten in voornoemd Kofhjhuis op 
Donderdag 24 November, 's namiddags 2 uur. 

Inlichtingen geeft II. ll. H E N D R I K S , Bouwkun
dige te Oss. 

U I T S T E L 
der Openbare Aanbesteding 

WEG K N S 

tiet verbauwen der Gemeenteschool te Pernis, 
BL'RGKMKKSTKR K N WKTIIOI 'DKRS van l'ernis 

zullen op Woensdag den 2.'ls|en November 1881, des 
namiddags ten 2'/., ure, ten Raadhuize der gemeente 
in bel openbaar a a n b e s t e d e n : 

H e t v e r b o u w e n d e r G e m e e n t e s c h o o l , 
m e t h e t l e v e r e n d e r b e n o o d i g d e m a 
t e r i a l e n e n S c h o o l a m e u b l e m e n t e n . 

Het bestek 011 de teekening liggen ter inzage en 
overname ten Raadhuize der gemeente, alwaar de 
gedrukte bestekken ad ƒ 1 per exemplaar en ook 
de kening tegen J I per -nik n|> franco aanvrage 
te verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Zaterdag den lilden 
November u. s. des voormiddags om 10'.^ me, dooi
den Architect J . I . V A N W A N I N G . Verlengde Bin
nenweg, Botterdam, bij wien inmiddels des ver
langend naden- inlichtingen te bekomen zijn. 

Nederlandsche-TramwEg-Maaatschappfj, 
A A N B E S T E D I N G . 

De Directie der Nederlandsche Tramweg-Maat
schappij is voornemens op Vrjjdag 25 November e .k. 

aan te besteden: 
H e t b o u w e n v a n e e n i j z e r e n o p h a a l 

b r u g o v e r de v a a r t te O u d e h a s k e b i j 
H e e r e n v e e n ) m e t de l e v e r i n g v a n a l l e 
d a a r t o e b e n o o d i g d e m a t e r i a l e n , enz . 

Bestek en teekening liggen ter inzage in het 
I leeren logement te Heerenveen, bij de Ingenieurs 
J . I. V A N W A N I N G te Botterdam en J . K. V A N 
K E P P E L te Bolsward. 

Bestekken zijn op franco aanvrage a f I te be
komen bij genoemde Ingenieurs en aan het Bureau 
der Mnutsebappij te Utrecht. 

Aanwijzing in loco op 22 November e. k. ten 
12 ure. 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste 
leveiil door het 

Algimeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l l e n v o o r h a n d e n , p r i j s o p g a v e n eu 

s c h e t s t e e k e n i n g e n worden op aanvrage direct 
toegezonden. | | pj \ J J I 

http://Kloveuiershurgw.il
http://zo.inon.lig'
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 19 November 1881. 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Beltweg X». .1. 

Natuurt Asphalt van: 

Ui l)E TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Grrompriiiiernli' Asphaltwegen en ililn Dorschvloeren. 
Werken in Asphall-Masliek voor Trolloirs, Skaling-Kinks, Moiitvloemi, Kelders. 
Koir- en Kegelbanen. Winkel- en Magazijnvloeren, «angen, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, Belon-r'undeeringen, Stallen mi. enz. enz. 
Vochtwerend, (huloordrinsbaar, Geraaswerentl 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
. ™ . . Tri — O — J „ 1. 1. i ri y-, ....lists., .11,11, '.ï.-ll 1,1 [ . I i i ' • i i L f i I I Voor inlichtingen omtrent liet leggen va; 

aan het Kantoor der fabriek, Beltweg 3 , 
straat F . 0 2 , te Arnhem. 

Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich te adresseeren 
imsterdam, of bij den Meer II . G . KNOOP8 C.Oz.v., Beek-

De Directeut W. PATON WALSH. 

R U R G E M E K S T E R r.s W K T I I O l ' D K H S van Vlaar
dingen, zullen op Dinsdag 29 November 1 8 8 1 , 
des voormiddags ten IU me, ten Raadhuize der ge
meente in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van drie Scholen elk voor 
336 kinderen en 

het verbouwen eener bestaande School; 
met de levering van alle hiervoor be
noodigde materialen en schoolameu-
blementen. 

Alles nader omschreven in het bestek en teeke
ningen, die van af 15 November a. s. ter inzage en 
overname liggen ten Raadhuize der gemeente, alwaar 
gedrukte bestekken ad ƒ 1,50 per exeuijdaai upl'miicu 
aanvrage verkrijgbaar zijn. 

Gedrukte bestekken zijn voor denzelfdeu prijs ver
krijgbaar bij M . W I J T EN Z O N E N te Rotterdam, 
bij wie mik de teekeningen ad ƒ 2,50 per stel te 
verkrijgen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse op Woensdag 23 Novem
ber a. s. des voormiddags 10 ure door den Archi
tect J . I. V A N W A N I N G , Verlengde Binnenweg 
Botterdam, bij wien inmiddels des verlangd nadere 
inlicht ingen te bekomen zijn. 

De inschrijvirigbiljetten moeten vrachtvrij worden 
ingezonden vóór den 28sten November, des namid
dags 5 ure. 

II. IIOIiSKOKR. te Arnhem. 
IWttW. Z i l v e r e n J l e d a l l l e v o o r W n t e r -

pn H - l n n t r i i m e n t r n . 
|*7tff . H o o g N t e « i i d e r M ' h e l d l n K v o o r W H * 

t e r u a H - e n l l o e k m e e t - l i i M f r i i i n e n t e n . 
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 , B R I E F B A L A N ' S E N , enz. enz. 

1 P A R K E T V L O E R E N , ! 
o VILLEROY 1 BOCH. METTLACH u 
- BOCH F r è r w . MAUBEUGE t 
5 MINTON, HOLLINS & C".. STOKE £ 

l>ij ilp Vcrtrgi'iiwoordigm en 1 »e|n">tliouder-: jS 
V DE L I N T * O'., llMllffili.il 11», liotterdam.'-' 

Aanbesteding. 
De BURGEHEESTER der gemeente AUSIIF.il, tal 

Domiciling I December 1H8I , des uu,u><l<lne:s ten I 
ure, in het openbaar, ten Gcuiecntcliui/r, 

a a n b e s t e d e n : 
Het Metselen van twee BRANDPUTTEN. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

.Vlii.-iii.'cii Depot 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S A M I A i ; ^ . I K I I I b M K S . K H A N h l t I J h . 
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 70 Botterdam, al waar ook 
verkrijgbaar; Versehillende 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 
Sarivguei nines). 

B U R G E M E E S T E R I :N W E T H O U D E R S V A N NAAB-
DEN, zullen op Woensdag, 30 November 1S81 , 
-Ie, namiddags ten I ure, ten Raadhuize aldaar aan
besteden : 

Het bouwen van eene Openbare School 
met Oymnastieklokaal en Woning, 
op een terrein tusschen de Oostein
de- en Huizerpoortstraten, alsmede 
het uitvoeren van eenige werken aan 
het daarnaast staande Schoolgebouw. 

Deze aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Het bestek en de voorwaarden met de teekenin

gen, welke op ulle werkdagen van 10 tot 1 ure op 
het Raadhuis te Naarden ter inzage liggen, zijn 
aldaar voor gegadigden verkrijgbaar tegen betaling 
van ƒ 2 . — . 

Aanwijzing op het terrein zal worden gedaan op 
Zaterdag 20 dezer maand, des namiddags tusschen 
12 en 1 ure. 

Naarden, 5 November 1881. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

G . C. F A B I U S . 
De Secretaris, 

G. I ITJNNIKHUIZEN. 

PROCÉDÉ GEBRS. REMERINGER. 
Mil . Ingenieurs, Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent gemaakt, dat 

het procédé' van 1-ovengenoemde lirma de schoonste gelegenheid aanbiedt, in weinige dagen een aantal 
teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste juistheid aan de originelen gelijk zijn. 

Inlichtingen worden up franco aanvrage toegezonden dooi' 

A °n"m T " K " K ' D .% M . Q-KBR*. H E I M E R E N G E R. 

H. & J. SUYVER, 
FABRIKANTEN V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M . 

specialiteit 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Arch i tec ten , Landmete r s , 
Teekenaars , enz, 

G e ë m a i l l e e r d - i j z e r e n PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en Umuiden. 

Hoofddépot: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat Uo. 49. 
Bekroond te Arnhem met Diploma len Graad. 

APPELBLOESEM KOODE, HELE, BLAUWE, HARDGRAUWE cn GIUJZE KLEUHEXHOUDEXDE METSELSTEENEN, PRO-
FILSTEENEN in ulle gewenschte PKOFIELEN, 1'AUKEÏVLOEBEN , M O L E N , BUIZEN, enz. 

Vervaardigt alle artikelen welke I.ij den bouw vnu Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden aitngewend, in KE'XST-
Z l t l l Ü T K l i t cu ook in l'Oll II. A \ ll-t'KTI KVI'. 

Groothandel in le qunliteit POItTLAND-UEMENT mork » S T Z K X " van T O E P F P E R , G E A W M ft C°. te Stettin; K X I O H T , B E V A N " ft S T U H O E ' S enz 

voor licht en /.waar loopand werk, alsook voor liet 
sinceren van Stuouicvliiiilei's bijzonder aan tc be
velen. — In vaten van verschillende grootte 
of in bussen verkrijgbaar bij 

Landié & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

A . E. B R A A T , 
Bouwmaterialen , Lood- cn Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 98. Generaal-Agent voor 
Nederland en Dxdië van de zoo gunstig bekende 

P O R T L A N D - C E M E N T , 
uil de fabriek van de Heeren J O S S O N & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
duor de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

I A V, H O I l-.ll T I K 
Civiel-Ingenieurs 

te RONSDORF (Rij»prui.ie>.) 
roconimuiideeron als Geno-

raul-Ageoten van: 
T. W o e h l e r t ' s c h e M a i c h i n e n b a u -

Anstalt 
te Berlijn en Elhimj 

L O C O M O T I E V E N .. 
voor gewone Spoor-

o l T r a m w e g e n , 
LucuMohielen, Heima

chines, emz, 

T. H O F F M A N N 
le Siegersdorf 

R A I L S en W A G E N S 
voor Tramwegen. Fabrieken, Steenbakkerijen, Landbouwondernemingen, Magazijnen, Plantages, enz. 
Ge patent, goedkoopste (ƒ0.40 p. meter) en doelmatigste systeem 

WELLBLECHWALZWERK van W. TILLMANNS te Remscheidt: 
IJzeren Gebouwen (Loodsen), Paviljoenen, W a c h t h u i * » , enz. van gegolfd $serUik; Roljalouaieën 

van gegolfd slaulMik of van aouf; gegolfd ijzerblik voor daken, bruggen, cm. en/.. — Beste aanbe-
velincen in Saterland. — Prospectussen cn nadere inlichtingen mede te bekomen bij dc Heeren Cu. O. J . 
P I K T E R S E N & C " . , te Amsterdam. 

MAGAZIJN 
VAN TEEKENBEHOEFTEN VOOR BOUWKUNDIGEN 

T h . J . D O I 3 B E 
te Utrecht. 

KLOOS & VAN L1MBURGH. 
E i a n u a » van Zuilen- rn TalHbazalt-grurvrn 

in I t I JNPHUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 

Straatkeien, Portland-Cement, 
K A L K , B R D I Ü S T E E N , Ï O O B Ï A S T Ï STEENES, ESZ-

Sieuwehaven S.:ijde 5 5 , l l o t t t - r d f i i n . 

LOUIS GOFFIN & C,E~ 
AVENUE ROGIER 28. 

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

van KE1JE .NGHOEVEN. 

EN 
G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondergetekende heeft de eer zijne Photo-
litho- en Ziiicograhhische inrichting 
ten zeerste aan te bevelen, in het bijzonder aan 
HH Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen voor de reproductie van P l a n s . Teekenin
gen en andere Afbeeldingen. 

Pi-os|>cctusseii worden op franco aanvrage gratis 
door het geheele land gezonden. 

G. J. THUMB. 

No/alk Tegels voor Vloera. 
in K E U K E N , 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 B E K L E E D I N O 
van M O 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 u n M a w ie ("'. 
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, 
P'irina A N T . D E W I L D , 

8ekeepmdkerthaven .V>. (i'J en Jujferstraat N". 50. 
B O T T E R D A M . 

Hij P. GOUDA QUINT, tc Arnhem, is verschenen de v i e r d e aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwst i j len 
I N U E 

Hoofd tijdperken der Architectuur. 
nooit 

K l G E N . « . 1 « K L . 
lloogleeraar voor tie Houwkunst aan de Polytechnische School, te Helft. 

Met omstreeks TOO in den tekst gedrukte Hguren cn 6 staalgravuren. 
T w e e d e , v e e l v e r m e e r d e r d e en bijtte w e r k t e druk. 

De uitgave geschiedt bij intoekening ln 10 afleveringen A ƒ1 .75 . 

G E N T (België). 
Kenige Kubrick van het Vasteland , waar alle soor
ten C E M E N T T EG E L S vervaardigd wonlen. 

MONSTERS en MONSTKRKAARTKN zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

l l l t O Y 4 . t : i t A II U M A l l , 
Botterdam, Houttuin 10. 

K e i i i i f C Im[wrteiirs rter erhte Amerikaansche 
Fineerstoelen , Banken en Zittingen , 

van Üardner & Co., New-York. 
Leveranciers van de Holl. IJz. Bp. Maatschappij, 

voor de Tramwagens, enz. 
Geïllustreerde Prijscouranten gratis. 

Bij alle Boekhandelaren kan ingeteekeud worden 
op den 

Vierden vermeerderden en omgeverkten Druk van 
BERNOULLI 'S VADEMECUM. 

PMCTISCH HANDBOEK 
voor Berekeningen, dagelijks voorkomende 

I N D E 

Bouw- en Werktuigkunde, 
M E T B I J Z O N D E R E T O E P A S S I N G OP 

Gewicht en Sterkte van Bouwstoffen, — 
IJzeren Balken, — Kolommen, —Houten 
en IJzeren Kappen, — IJzeren Bruggen, — 
Stoomwerktuigen en L o c o m o t i e v e n . — 
Waterwerktuigen en toestellen tot het 
opbrengen van Water, — Molens, — Pom
pen, — Spoorwegen, — Stoomboot ,-u. — 
Spinnerijen, — enz. enz. 

C-C-RSPBOSKIXMK SA1B UIT UOOODUITSCU 
VKIJ BEWEB1T DOOI 

J. G. V A N G E N D T Jr. , 
T H A N S O P N I E U W H E R Z I E N E N O M G E W E R K T , M E T 

G E I I R U I K M A K I N O V A N ]•!•: 

Z E S T I E N D E HOOÜDUITSCHE U I T G A V E , 
DOOK 

O. J. W. de Jongh. 
I ongeveer 3 0 0 tusschen don tekst gedrukte A f b e e l d i n g e n , 

2 0 0 T a t e l s t n 3 0 0 u i t g e w e r k t e V o o r b e e l d e n . 

Compleet in Zeven Afleveringen, ieder van 
ongeveer Ö vel druks, ot' 96 pagina's, a 90 Cents 
per aflevering. 

De Eerste Aflevering is iu alle Boekwinkels 
ter inzage, waar ook het uitvoerige Prospectus 
gratis verkrijgbaar is , z o o mede bij de Uitgevers 
T E N B R I N K & D E V R I E S , Waitnoesstraat, 1 2 2 , 
Amsterdam. 

Gedrukt by G . W . van der Wiel Sc Co. te Arnhem, 

Zestiende Jaargang. JN°. 48. Zaterdag 26 November 1881. 

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 bedruagt voor het binnenland ƒ1.65 per 8 maanden uf 
wel bij vooruitbetaling get gulden per jaar. Aizoudcrlüke ouiunien IJ ij voor-
nitbeateUiug 15 cent. 

Alle stukken en advertentién te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Advertentién ran 1—5 regel» f\—, daarboven 20 cent voor eiken regel 
plaatsruimte en 10 cent voor een bewijsaonuner. Advertentién voor het bui
tenland 2ü cent regel. 

D E B E P E R K I N G V A N HET G E T A L W E R K U R E N * 
DOOR D E N S T A A T . 

Vroeger heb ik in dit weekblad gepleit voor be
perking van het getal werkuren door den Staat. 
Mevrouw Oendie verdedigde onlangs zulk een maat
regel in Le Réveil. Een der redacteuren, de heer 
Yves Guyot, die de rechtzinnige staatshuishoudkunde 
in hare eer herstelde door zijn boek La science éco-
nomique (lieinwald , Bildiothègue des sciences con-
temporaines. Prijs, ingeb. fr. 5) en als lid van den 
Parijschen gemeenteraad veel hijdraagt tot den bloei 
der geldmiddelen van die wereldstad , bestreed haar. 
Repliek van Mevrouw Gendie. Ziehier de dupliek 
van den heer Guyot , in Le Itéveil van den 15n dezer. 

— Ik rekende erop tc antwoorden op het antwoord 
van mevrouw Gendre over de beperking van de werk
uren , maar ik ontvang verscheidene brieven over 
dit onderwerp, en geef er dc voorkeur aan, het 
woord te laten aan mijn correspondenten. 

Eene Engelsche. Mevrouw J . B. Gendre, die 
het voorbeeld van Engeland aanhaalt, verbeeldt zich 
dat At factory and work ship act, gestemd in 1878, 
de werkuren der volwassenen in Engeland beperkt 
Dit is eene dwaling. Die wet is toepasselijk op 
de jongelieden van beider geslacht van veertien tot 
achttien jaren cn op de vrouwen. Wat den arbeid 
der mannen betreft, bij is aan geen enkele re
glementeering onderworpen. Maar de wet bevat 
een menigte uitzonderingen. Zoo kunnen de fabrie
ken van duurzame of ingemaakte levensmiddelen en 
voor visch- en mclkbewerking vrouwen veertien uren 
daags doen werken gedurende zes en negentig dagen 
in het jaar! Uitzonderingen van dezen aard wijzigen 
den regel nogal. Ziedaar wat het vraagstuk der 
vrouw aanbelangt. Wat het vraagstuk der beginse
len betreft, zoo de vrouwen een afzonderlijke be
scherming verzoeken, erkennen zij daardoor hare 
minderheid. 

Een inspecteur van den kinderarbeid. Mevrouw 
Gendre vraagt , waar de heer Yves Guyot ontdekt 
heeft dat, in de meeste fabrieken, de werkelijke ar
beid heneden de twaalf uren was. Doodeenvoudig 
in de verslagen der inspecteurs van den kinderarbeid. 
Het is een goede gewoonte, toevlucht te nemen tot 
de bescheiden, als men een viaagstuk behandelt. 

Een klein fabrikant. Mijnheer, ik wil wel de 
beperking van de werkuren, mits men het doode 
seizoen afschafle. 

Eene naaister. Ik wil wel de beperking van de 
werkuren, maar dc Staal moet zes maanden vooruit 
de mode bepalen. Alleen weet ik niet, als de Staat 
de mode be'iault, of wij nog werk zullen heblien. 

S m ander klein fabrikant. Ik doe in het ar
ticle Parts; ik heb slechts kleine kapitalen. De 
laatste drie maanden vóór Nieuwjaar geven ik en 
twee of drie werklui een coup dc collier; ik zou 
willen dat de Staat mij een krediet van zes maan
den bezorgde, dan zouden wij vroeger aan den gang 
kunnen gaan. 

Een landbouwer. Er zijn in Frankrijk negen
tien millioen persOMO die van lundbouw-voortbreng-
selen leven; waaioin stelt gij niet voor, de wet be
tredende beperking van de werkuren op hen toe te 
Dessen, voornamelijk in den tijd van het hooien en 
oogsten { 

Een tieseher van sardijntjes. Men zegt mij dat 
er Parijzenaars zijn , die de werkuren willen regl«-
nwnteereii. Als het met de sardijntjes voorspoedig 
gaat, zullen wij dan verplicht worden na verloop 
van tien uren de vangst te staken ? 

Een loods. U het waar , dat de geleerden van 
Parijs de getijden gaan regelen, zoodat ik 's nachts 
niet meer behoef te vlerken? Nu zij er toch mee 
bezig zijn, moeten zij ook de kou, deu mist cn 
de stormen maar afschalten. 

Een eroww die de schouwburg-loges opent. De 
wet, gestemd door de Kamer en den Senaat, zal 
ons dus doen vervangen door mannen. 

Een dagbladvouwster. Is het waar, dat wij ont
slagen zullen worden door de dagbladen die des mor
gens verschijnen, zooals I.c Réveil? 

Een groenten vrouw. Is het waar, dat men voort
aan aan de vrouwen zal verbieden groenten naar 
de markt te brengen, onder voorwendsel, dat het 
een te hard lot voor ons is den nacht buiten door 
te brengen, in den regen , den w i n d , bij vorst ? 
l i e t handwerk is zwaar, maar wij vragen niets an
dei's dan te werken orn te leven; en zoo gij ons be
let te werken, zult gij ons duurder doen betalen en 
gemakkelijker doen leven? 

Een tooncelspeetster. Is het waar, dat men aan 
de vrouwen den arbeid gaat verbieden van negen 
uur 'savouds tot zes uur 's morgens? Dan zult gij de 
vrouwen vervangen door mannen , of de tooneel ver
tooningen beginnen om twee uur 's middags. Ant
woord als 't u belieft. 

Een puddler. Ik werk voor een gloeienden haard, 
druipend van zweet, een dampkring van vuur inade
mende. In zekere fabrieken wandelen du werklui rond 
in zalen met gewaste vloeren, behooriyk gelucht, met 
gemiddelden warmtegraad, waar zij slechts toezicht 
behoeven te houden over eenige verlwrgvers. Als de 

wet den werkdag hcficrkt tot tien uren, moet er 
gelijkheid zijn en de mijne gebracht worden op ten 
hoogste vijf. Voor elk bedrijf zal men de kracht en 
de inspanning, die het vordert, moeten berekenen. 

Een gebrekkige. Mevrouw Gendre zegt, dat nalle 
kansen gelijk moeten z i j n " Ik word veel vermoei
der in vijf uren dan mijn huurman in twaalf. Ik 
zou wil len, dnt er een schaal van uren ware voor 
ieder individu, naar de kracht van zijn gestel. Men 
kon alle maanden voor een raad van keuring komen 
en de dokter zou zeggen: nA. goed voor zooveel 
uren , B. goed voor zooveel uren", enz. 

De heer Alfons. Ik houd niet van werken. Dat 
ligt zoo in mijn aard. Men moet rekening houden 
met deze gezindheid. Lassalle heeft gezegd: »de 
voortbrenging is in omgekeerde reden van den ar
beidsduur." Dus za l , als de arbeidsduur tot nul 
wordt gebracht, de voortbrenging oneindig groot zijn. 
In naam van Lassalle vraag ik om de afschaffing 
van den arl>eid! 

De zeshonderdnegentigduizendste sollicitant. 
Mijnheer, ofschoon gij een bestrijder zijt van de 
beperking der werkuren, reken ik op uwe welwil
lendheid om mijn verzoek van inspecteur te onder
steunen. Ik vervulde deze taak met des te meer ijver 
omdat, altijd veel van werken voor mij zeiven gehou
den hebbende, ik begreep, dat de anderen slechts zoo 
weinig mogelijk moeten werken. 

Een gumbetlist. Wij eischen deze wet. Wij 
hebben er vóór gestemd. Wij zullen reglemen
ten VOOT de ambtenaren en besluiten maken, zoowel 
voor den een als voor den ander. Van het oogen
blik, dat wij ons belasten met alles te regelen voor 
de arbeiders, hehhen zij get-ii vrijheid noodig. Laat 
hen rustig blijven; wij zullen hun geluk bewerken 
zooals wij het opvatten. 

Een priester. A c h , mijne heeren de republikei
nen, gij hebt de Zondagswet van 1814 afgeschaft; 
gij komt er nu van terug, alzoo bewijzende, dat 
wij gelijk hadden. 

Daar gij radicaal zijt , zult gij zoover moeten gaan, 
dat gij de spoorwegen, de post, de telegraaf, tie 
omnibussen, de huurrijtuigen zult doen rusten, de 
restaurants en de koffiehuizen sluiten, want de ma
chinist , de trciu-couducleur, de spoorbeambte, de 
wisselwachter, de insmeerder zijn werklieden; de 
omnibuskoetsier, de huurkoetsier zijn werklieden; 
de kofliehuisknecht cn de restaurant knecht zijn werk
lieden. De oplossing: Mevrouw Gendre zegt zeer 
juist: «De arbeider is zwak; strijdt h i j , in zijn 
kamp tegen hen die bezitten , met gelijke wapenenr" 
Gelooft Mevrouw Gendre, dat z i j , door bij een wet 
den werkdag te verkollen tot tien uren, gelijke wa
penen zal geven aan den werkman? En als de werk
gever , door deze reglementeering belemmerd, zijn 
kapitalen naar het buitenland overbrengt, zal de 
Fransche werkman dan meer gelijke wapenen hebben ? 

Neen, om aan allen gelijke wapenen te geven, 
moet men opklimmen tot de beginselen. Ik spreek 
hier in een blad van p h y s i o l o g e n i k zou deze waar
heden niet durven uiten in een ander blad. Men 
moet het zoo aanleggen, dat de veertienhonderd mil
lioen menschen, die onze planeet bevolken, allen gelijke 
lichamelijke en verstandelijke .hoedanigheden heblien ; 
dat er geen Pechueras, noch Nieuw-Calcdoniers, 
noch negers zijn ; dat alle menschen precies denzelf
deu aanleg hebben, 

Als mevrouw Gendre mij zegt, dat zij in dit 
oogenblik slechts Frankrijk op het oog heeft, ant
woord ik haar, dat haar menschdoro al zeer beperkt 
is, omdat het zich niet uitstrekt tot een dertigste 
der levende wezens op den aardbol, en dat zij geen 
rekening houdt met de mededinging, die zij tegen 
haar landgenootcn kunnen voeren. 

Maar ik neem aan, dat het slechts Frankrijk geldt. 
Welnu, ik hoop dat mevreuw Gendre een wetsont
werp zal aanbieden, alle Franschen verplichtende, 
bij hunne geboorte dezelfde vorming van hersens en 
spieren te hebben. Een communistische school in de 
Vereenigde-Staten houdt zich zeer ernstig en zeer 
practiseh bezig met het behalen van deze uitkomst; 
maar het is moeilijk te verwezenlijken, want er zou 
slechts één man moeten z i jn , die verwekt en één» 
vrouw | die baart, en deze verwekker en baarster 
zouden altijd juist in dezelfde omstandigheden moeten 
verkeeren en alle oogenbükken dezelfde geschiktheid 
tot voortplanting hebben. 

De aanhangers van de beperking der werkuren 
zijn slechts beschaamde collectivisten, en de collecti-
visteu zeiven zijn slechts beschaamde communisten. 
Ik keer terug tot de gezonde leerstellingen: de indi
vidu moet slechts de tand van een raderwerk zijn 
in du maatschupi>clijkc bewerktuiging; al die tanden 
moeten stipt aan elkander gelijk zi jn; geen enkele 
mag beter werken dan de anderen. Allen moeten 
van gelijke sterkte, van gelijken duur zijn. Dat is 
de oplossing. Zij zal niets onmogelijks hebben, zoodra 
men het middel zal hebben gevonden, menschen 
d Vemporte-pièce voort te brengen in oen enkele 
mal. Ik hoop, dat de heer Berthelot, met zijne 

1) f.r Réveil i i een herrezen staatkundig blad, waarvan 
enkele redacteuren pliyaiologeu zijn, (Vert.) 

chemische synthesis, en de heer Edison, met zijn 
electrische toestellen, ons binnenkort zullen instaat 
•dellen dit desideratum te vervullen. Dien dag zul
len alle toekomstige menschen gelijke wapenen beb-

-b.:.i, en het eerste gebruik dat zij ervan zullen 
maken zal zijn, hunne overlevende voorgangers, die 
niet gelijke wapenen bezitten als zij , te verdelgen. 

Men begrijpt, hoezeer, naast zulk een oplossing, 
het vraagstuk der beperking van de werkuren mij 
kleingeestig toeschijnt. 

Mijn persoonlijk gevoelen. Een week bestaat 
uit 1U8 uren; 0 werkdagen van 10 uren geven 60 
uren: blijven dus over 108 uren. Als men er 9 
uren daagt van afneemt voor slapen, eten, heen-
en-weer loopss naar de werkplaats, blijven er 45 
uren over voor het gezin, de bijeenkomsten, het 
lezen, de studie, de |>ersoonlijke zaken. Is dat tc 
veel? Neen, zeker niet; maar wat ik veroordeel, is 
de tusschenkomst der wet. De rol van den werk
man is , sen maximum van loon te verkrijgen voor 
een minimum van tijd en inspanning, maar de Staat 
moet evenmin deze voorwaarden vaststellen als hij 
den maatstaf van het loon, den prijs van vlecsch, 
visch, graan, meel, brood mag bepalen. Het is 
aan de werklieden zetven, de markt van den arbeid 
te organiseeren. 

Ik stel mij voor, er de beginselen van bloot te 
leggen in een reeks van artikelen. 

Ctarens, 20 Nov. '81 . R. v. E . 

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

A F D E E L I N G R O T T E R D A M . 
Vergadering van 12 November 1881. 

Na het lezen der notulen, wordt door een lid de 
wensch uitgesproken, dat deze uitvoeriger zouden wor
den ingericht, omdat zij als grondslag moeten dienen 
voor het jaarlijksch uit te geven gedrukt verslag. Hij 
spreekt denzelfden wensch uit omtrent de in Rutter-
dasnsehe Couranten, het Bouwkundig Weekblad 
en Ik' Opmerker geplaatste verslagen der vergade
ringen. Die van do afdeelingen 's-Hage en Amster
dam oordeelt spreker beter dan die vau onze Af
deeling, 

In de bus worden vijf vragen gevonden, van welke 
ter behandeling worden aangenomen de beide vol
genden : 

l o . ols het waar, dat eene Regeering de kunst den 
weg kan voorschrijven en doet onze Regeering dat ?" 
(Zie noot van den correspondent 'm het Bouwkundig 
Weekblad en De Opmerker). 

2o. o Welk is het groote verschil, dat bestaat tus
schen den middeleeuwschen stijl en de Hollandsche 
renaissance, met betrekking tot de verschillende ver
warringen, welke inden tegenwoordigen tijd hij som
mige bouwkunstenaar heei-schen?" 

Niet Uu- behandeling aangenomen worden de vol
genden : 

3o. BWanrtoe moet de kennis der bouwstijlen dienen 
bij het inaken vau bouwontwerpen?" De bedoeling 
van deze vraag is óf onduidelijk weergegeven, óf zij 
is te duidelijk om nog besproken te moeten wonlen. 

4o, i K s n men een gebouw beoordeeleu om zijn 
architectonische waarde, wanneer men niet op de 
hoogte is van den stijl waarin dat gebouw is ont
worpen?" Men meende dat hij die geen stijlkennis 
bezit, geen oordeel kan uitspreken. 

5o. »Is het met het oog op de algemeene strekking 
der werkzaamheden van dc Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst, uitgedrukt in haar naam en 
in art. 1 van hare wet, raadzaam, dat bij het uit
schrijven van prijsvragen, de st i j l , nf wat dan ook, 
wordt aangegeven, waarin het ontwerp moet worden 
vervaardigd? 

I Wordt de openstelling ter mededinging voor alle 
architecten niet meer of minder be|>erktdoor hut voor
schrijven van den s t i j l , waarin het gevraagde moet 
ontworpen zijn?" 

Een Tul meent, dat de vraag gericht is op dc uit
geschreven prijsvraag door de Maatschappij; daarin 
wordt geen stijl aangegeven; anderen wenschten dat 
de inzender de vraag verduidelijkte. Zij wonlt ter 
behandeling afgewezen met 17 tegen 12 stemmen. 

De in de vorige vergadering ingezonden modellen 
van zinken dakbedekkingen worden nu toegelicht 
door deu heer E . H . Versteeg. Voor de ruitbedek-
king was, naar sprekers oordeel, de helling te ge
ring; deze kan niet minder dan van 45" z i jn , wi l 
men het opzuigen vnn water en daardoor ontstaand 
lekken voorkomen. Dit gebrek is bij het model wel 
getracht te voorkomen door het inaken van drie
hoekjes onder de ruiten bij de vereenigingspunten; 
doch bet wordt betwijfeld ol dit het kwaad wel ge
heel zal opheffen. De ondervinding zal ten deze uit
spraak moeten doen. 

Het gegolfde zink , het tweede model, kan vlnkker 
worden. Gcwoonlyk wordt daaronder geen 

bcbording aangebracht, maar dan heeft deze bedek
king het nadeel, dat bij lagere buiten- dan binnen-
temperntuur, de dampen er zich tegen condcnseeien 
en in droppels neervallen. Afdoende middelen om 
dit tc voorkomen, kent spreker niet. Het verven 

van de onderzijde helpt niet veel. Als op zulk een 
dnk geloopen moet kunnen worden, mogen de gor
dingen niet meer dan 1.10 M . midden op midden 
uit elkander liggen. 

De heer A . E . Braat geeft eenige mededeelingen 
omtrent de drijfstecn en hnrc vervaardiging. 

De hoofdgrondstof voor tleze steenen wordt gevon
den in dc omstreken van Neuwied, Andernach en 
Coblentz in lagen van 0.5 tot 4 a 5 M . dikte, welke 
aldaar drijfzand wordt genoemd, doch bij ons bekend 
is onder den naam van puimsteen. Het l i jn slechts 
korrels van die stof. 

Voor de vervaardiging der steenen wordt dit drijf
zand vermengd met hydraulische kalk, cn wel één 
deel kalk op vier deelen zand, welke stoffen door 
toevoeging van een half deel water tot een drogen 
mortel worden gemaakt, die met de hand in ijzeren 
vormen wordt gedrukt. De klomp wonlt uit den 
vorm genomen en in dc open lucht geplaatst, om te 
drogen en te verstecnen. Eerst na drie of vier 
maanden is de steen voor het gebruik geschikt; zijn 
zij een jaar oud, zooveel te beter. 

Spreker acht de voordeelen dezer steen te be
staan i n : hare goedkoopheid; dat zij een slechte 
warmte- en geluid-geleider, en goed brandwerend 
is ; bare geringe zwaarte; ongedierte-werend en beier 
om erin te schroeven en te spijkeren als de gebak
ken steen. 

Het gebruik van drijfsteenen neemt zeer toe. Voor 
25 jaren, toen zij het eerst gemaakt z i jn , was het 
debiet van een fabrikant slechts 25 ü 30000 , het
welk nu is vermeerderd tot ongeveer 25 millioen 
par jaar, welke door een 70tal fabrikanten geleverd 
wonlen. In dit jaar zijn door een fabrikant vier en 
een half millioen steenen in Nederland ingevoerd. 

Spreker zegt, in de omstreken van Neuwied niet 
alleen huizen en villa's geheel van deze steen ver
vaardigd te hebben aangetroffen, maar zelfs een ge
liefd vrijstaanden, 15 a 10 M . hoogen fabriekschoor-
steen. Te Haarlem kan men reeds sedert vier jaren 
een huis zien van deze steen gebouwd. De buiten
muren hebben een st,>ouwmuur aan de binnenzijde. 
De drijfsteenen muren zijn op de gewone wijze ge
voegd. 

Na deze mededeelingen gaat spreker over tot het 
maken van een paar steenen, welke werkzaamheid 
volkomen gehikt. 

De Commissie voor het beantwoorden der vraag 
over het wijzigen eener bepaling in de verordening 
op het bouwen alhier, waardoor vrijheid zou ver
kregen worden tot het uitbouwen van erkers, brengt 
bij monde van den heer J . A. Voorhoeve verslag uit 
van hare besprekingen. De Commissie is niet tot 
eenstemmigheid kunnen komen. 

Een lid ervan meende, dat het bewuste ar t ikel , 
luidende: sliet is verboden over den openbaren weg 
of het water eenig buiten den gevel uitstekend werk 
te makeu, iu te richten, te veranderen of te ver
nieuwen, zonder schriftelijke vergunning van Burge
meester cn Wethouders", niet per se insloot, dat 
men bij aanvraag en bij een gunstige situatie een 
afwijzende beschikking zou verkrijgen. Een ander 
lid wenschte ecu bepaalde omschrijving tot de ver
gunning ervan in de verordening opgenomen tc zien; 
terwijl het derde lid vooralsnog voor- noch tegen 
eene wijziging was. Dit lid wenschte te wachten 
tot c cn feit kon aangetoond wonlen, waarop de 
aanvraag tot wijziging kon worden gegrond. 

In de uitvoerige discussie, die zich over dit onder
werp ontspon, deelde een lid het reeds werkelijk be
staan van een feit mede, als door het derde com
missielid bedoeld werd. Wegens het vergevorderd 
uur werd besloten, deze zaak in de volgende ver
gadering verder te behandelen. 

E E N N I E U W S T E L S E L V A N S P O O R W E G E N . 
(Ingezonden.) 

De Engelsche ingenieur Trevithik maakte in 1804 
de eei-ste locomotief of, beter gezegd, een werktuig 
voor het vervoer van lasten op kunstwegen. De 
proeven, met deze machine genomen, werden met 
geen gunstigen uitslag bekroond, wunt het werktuig 
was te zwaar voor de zwakke gegoten-ijzeren pla
ten , die tot spoor dienden en gelijktijdig te licht 
om eene voldoende adhesie van de gladde wielen op 
de rails te verzekeren. De uitvinder slaagde er niet 
in de oorzaken van het mislukken der proeven op 
te sporen, en staakte de verdere proefnemingen, die 
later door Blenkinsop werden opgevat. Deze inge
nieur trachtte het doel te bereiken door de machine 
met getande drijfwielen te voorzien cn deze op ge
tande staven te doen loopen, maar ook hij kon er 
niet in slagen eene bevredigende oplossing te vinden; 
andere ingenieurs zagen dan ook van dit stelsel af 
en kwamen op de gladde drijfwielen en rails terug. 
De ingenieurs Hedtcy en na hem Georg Stephenson, 
dio beduidende verbeteringen in het geheel aanbracht, 
worden als de uitvinders van de locomotief gehul
digd. Laatstgenoemde was echter bescheiden genoeg 
zich die eer niet toe te rekenen eu steeds te ant
woorden : -tlie locomotive is not the invention of 
one man, but a nation of mechanical engineers." 
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De verbeteringen van Georg Stephenson bepaalden 
zich niet lot de locomotief, maar hadden ook betrek
king op het stelsel der rails. Nadat hij zich van 
het onvoldoende der bestaande samenstelling overtuigd 
had. |M<te hij wielen niet radkransen toe en wenien 
korte gesmeed-ijzeren rails gelegd, op dc eindpunten 
door gegoten-ijzeren stoelen ondersteund en de laatste 
op stukken gehouwen steen bevestigd. De gesmeed-
ijzeren rails weiden door Georg Stephenson op deze 
wijze voor het eerst in toe|>assitig gebracht op den 
weg van Stokten naar Darlington. De rail had 
eenigszins den vorm van een roosterstasf met op
staande kanten, en hoewel dit ccn groot verschil 
maakt met het profiel, dat thans gebruikt wordt, 
valt het niet te ontkennen, dat uit den oorsprouke-
lijken vorm zonder groote veranderingen de tegen
woordige ontstaan is. Zoodra er zwaardere machi
nes en wagen- gebouwd werden, moest iu overeen
stemming daarmede ook dc onderbouw van de baan 
verzwaard worden , en tengevolge daarvan bleef liet 
vraagstuk der rails voortdurend aan de orde. De 
grootsche vorderingen in de labrikage van staal en 
ijzer hebben reeds bewerkt, dat de onderliggers van ijzer 
en dc rails van staal genomen worden, en de jongste 
ontdekkingen op het gebied der metaalzoiveriiigkuride 
hebben het verschil in prijs tusschen staal en ijzer 
zoo onbeduidend gemaakt, 'lat het zeer goed moge
lijk i s , dat ook voor do onderliggeis weldra liet 
stnal zal worden in toepassing gebracht 

Schrijver dezer regelen is een groot voorstander 
van den aanleg der spoorwegen zonder dwarsliggers 
en is van meening, dal het hinncn de grenzen der 
mogelijkheid ligt om spoorwegen te bouwen, waar
bij geene liggers hoegenaamd tot het samenstel be
hooren; met andere woorden banen, waarhij raden 
ligger uit ren stuk bestaan. De constructieve zijde 
van dit vraagstuk heeft niet het minste bezwaar; 
het blijft echter de vraag of de bestaande wasin
richtingen en smeltovens voldoende zijn om de zaak 
tot eene oplossing tc brengen. Wij weten niet of 
dit denkbeeld zich later verwezenlijken zal, maar 
het vermoeden, dal er eene oplossing te vinden i s , 
woidt versterkt, als de gebogen rails van Huffman 
tot voorbeeld genomen worden. 

De beer Friedrich Hoffman heeft zich een nnnm 
gemaakt door dc uitvinding van den zoogenuamden 
«Uoffmunsrbeti Ringovcn", die iu vele landen gevon
den wordt en aanbeveling verdient om de doelmatig
heid, zoowel door eene belangrijke [«sparing van 
brandstoffen als eene volledige ontleding van de ver
schillende veibrnndingsproducten, en aan dessn indus
trieel zijn wij de uitvinding van een nieuwe soort 
van rails verschuldigd, waarvan de albeclding in 
Hg. 1 gegeven wonlt. Daar het stelsel geheel nieuw 
en het niet onmogelijk is, dat op dit gebied eene 
omwenteling plaats vindt, hebben wij gemeend de 
aandacht der lezers van dit weekblad op 'le zaak 
te mogen vestigen. In het sZeilschrift des Deut-
schen Ingenieur-Vereins" komt dienaangaande liet 
volgende voor: 

De rails volgens het profiel, door de figuren 1 , 
3 en 4 aangegeven. worden sedert korten tijd niet 
goed gevolg gebruikt bij tie mijnwerken en de spo
ren voor het vervoer van producten; het hooldvoor-
deel bestaat daarin, dat tleze rails van alle totbeden 
bekende stelsels het minste ijzer vorderen en daar
door goedkoopcr en lichter dan elke andere soort 
zijn. Daarbij komt tlat zij buitengewoon gemakke
lijk bereden worden, want de wielen der daartoe 
behoorende wagens zijn niet vast aan de as verbon
den; de wielen kunnen onafhankelijk van elkander 
wentelen en daardoor wordt het glijden op de rails 
bij het doorloo|«n van kleine bochten voorkomen. 
Daar de wielen zich vrij kunnen [«wegen en met 
dubbele breede flenzen voorzien zijn, kunnen de wa
gens ook op gewone kunstwegen sonder rail gebruikt 
worden, maar iu dat geval wordt grootere trekkracht 
vereischt. 

Het besproken profiel heeft een grooter wederstands-
vermogen al- elk ander van gelijke zwaarte, zoowel 
tegen verticale als zijdelingse he drukking, en dit valt 
zelfs zonder eenige statische berekening uit nevens-
staande schetsen in het oog, als het algemeen aan
genomen profiel vergeleken wordt met tlat, door Hoff
man in toepassing gebracht. Hij loodrechte drukking 
dragen de beide wanden van het in lig. 1 aangege
ven profiel gelijkmatig ende zijdelingscheduik wordt 
in hoofdzaak slechts op een der zijden uitgeoefend, 
maar er is nimmer eenige neiging tot buigen, zoo
als tlit bij de staaf van de gebruikelijke rail (flg.3) 
wordt waargenomen. 

Fig. 1. 

Om het even of' de drukking verticaal of zijdelings 
wei k t , zooals dit in de figuren 1 cn 2 met pijltjes 
is aangegeven, zij «ll bij het nieuwe profiel steeds 
onmiddellijk op een der wanden eu daardoor op den 
ondergrond overgebracht worden. Deze rails moeten 
over de geheele lengte ondersteund worden; dwars
liggers komen daarbij niet in aanmerking, maar wel 
I..),_•-'Ie' liggers, tenzij ze I.innen de fabriekruimtfl 
op de bestrating gelegd wonlen. In fig. 4 ziet men 
de rail op een houten ligger verhuilden, en in fig. 3 

tie bevestiging van de rail op eene bestrating met 
cementmortel. 

Het profiel wonlt bepaald tloor een gelijk zijd igen 
driehoek, waarvan de onderste zijde o|>enblijlt. De 
voeten z, z tier rails worden met hout schroeven op 
den onderligger of wel met cementmortel op den 
steenen vloer bevestigd; dc hielen X, ,r waarborgen 
dc rail tegen verschuiving en verzekeren huar eene 
goede ondersteuning op den onderligger. 

In tie fig. 3 cn 4 is tevens het profiel aangegeven 
van de daarhij behoorende wielen; in fig. 3 ziet 
men het wiel geheel nieuw en in fig. 4 no'een 

F i g . 3. 

gebruik van verscheidene jaren. Het wiel is, zooals 
reeds vroeger werd opgemerkt, ter wedei-szijde met 
breede flenzen g, y voorzien en de ruimte of vork, 
die daardoor gevormd wordt, is het loopvluk van 
het wiel op dc rail. Bij het rijden van wagens op 
gewone wegen zonder rails loopen de wielen op de 
beide flenzen , waartoe deze zoo breed mogelijk geno
men zijn. Aan het rijden op gewone wegen is geen 
bezwaar verbonden, daar de wielen, evenals the van 
gewone wagens, om tie assen draaien cn men heeft 
hienloor het voonleel, dat dc voertuigen zoowel op 
dc Bpooriienen als op tie gewone wegen gebruikt 
kunnen worden, waanloor de quaestie van het trans
port in vele gevallen een groot gemak aanbiedt. Bij 
liet rijden op tie rails hebben de losse wielen het 
voonleel van eene meer gemakkelijke beweging; 
daar het glijden voorkomen wordt, zal het afslijten 
zoowel van het wiel als de rail beduidend minder zijn 
dan bij tie in zwang zijnde stelsels. De wagen , die 
bij dit systeem behoort, loopt op de rails met meer 
zekerheid , dan het gewone verkeer op spoorbanen 
aanbiedt , want elk wiel kan onafhankelijk van het 
andere zijn weg afleggen. Het grootste voordcel van 
dit stelsel ligt echter in het gemak , waarmede de 
wagen in beweging wordt gebracht en gehouden, 
zoodat de trekkracht geringer is dan bij elke andere 
constructie. 

In hg. 5 geven wij de afbeelding van een wagen, 
die voor het vervoer van grond cn ook voor dat van 
steenen op steenbakkerijen geschikt i s ; voor het 
laatste doel worden de zijschotten aan beide zijden 
van den wagen uitgenomen en blijven alleen het 
platform met voor- en achterschot op bet onderstel 
staan. 

Dc prijs van de bkwvoNO beschreven rails bedraagt 
franco Arnhem per 1001» strekkende meter ƒ 4 0 0 , 
makende alzoo ƒ 8 0 0 voor een kilometer spoorbaan. 
Een wagen kost ƒ 9 6 ; daarin kan 0.3 M * grond 
of wel eene hoeveelheid van 200 steenen van het 
normaal formaat vervoerd worden. Daar het voort
rollen dezer geladen wagens van tie arbeiders minder 
krachtsinspanning vordert dan het transport met 
kruiwagens, ligt het voor tie hand, dat de kosten 
voor den aanleg en tien aankoop der wagens spoedig 
betaald zijn door de besparing aan arbeid. Zoowel 
de rails als de wielen zijn in Duitschland gepa
tenteerd. 

Bonsdorf, November 1881. 
HtlOO R O T T S I F . P E R , 

Civiel-lngenieur. 

Varia. 
Het doordringen van het hout met pa

raffine heelt aldus pbuUs: het wonlt eerst drie 
weken in huete lucht gedroogd, daarna gelegd in 
een bad van pnrafiiue, gemengd met wat petroleum, 
ether of zwavelkoolstof, SB ten slotte aangestreken 
met lijnolievernis, waterglas of sotla-sllicaat. In het 
laatste geval wsscht men het droge hout, na de 
aanstrijking, mol verdund zoutzuur. Kr vormt zich 
dun zuiver kiezelzuur, dat in tie poriën dringt en de 
paraffine legen uitwendige invloeden beschermt. A 

VankomliLnniEiMi v a n V i i i t i t M n l i i i i r t ' i i . 

Maandag, Sft Rsv. 
Yarlhiim, |c 2 uren, door 'Ie gemeentebesturen van 

Sand k ' i i Vierlingslieek, hij Krans Hendriks: ver
houwen der school on onderwijzerswouing cn het maken 
eener overdekte sjieelplauts «>iiz., te Vorthum. Inl. Inj 
den architert .1. Reuvssen. te Boksmeer. 

Ilc«rn1rr, te 5 uren, door de lirma Grollcmun en 
Nierdt: het lioiiwen van een oven in hiimie terra-cottu-
ftbriek. 

l l i inrn , te ff uren. bij A, Bakker, kocpnorlswcg: het 
bouwen van een woonhuis niet logement, doorrijsta) en 
hij behoorende werken. 

Illnadag SS) Mov. 
V laardingm. te 10 uren. op hel raadhuis; het lou

wen van 3 scholen, elk voor 336 kinderen en het verhou
wen eener In-staande school, niel de levering van de hier-
Vour lienoodlgilc materialen en -chnol.imelihlomeiito n. 

liin i l n i Ut . te 11 uren. hij .1. C. van der Horst: liet 
Imuwen van eene kazerne voor het korps pontoiuiiei's op 
Itijksgrond, te Dordrecht. Inl. op hel hiireau van den 
eerstaanw. ingenieur, aldaar. Itaining ƒ 165.000. 

Muiittiri-M-cii-Ovrrlaan, te 11 uien. door het gemeen
tebestuur: het verhouwen der school en onder wijzers wo
ning en het maken eener overdekte speelplaats enz. te 
Maashees, lid. hij den architect J. Beuyssen. te Bdtsmeei. 

t—.rn . ti' l l ' . j uren. door het ministerie vau water
staat enz,, a.m het gebouw van het prov. best.: liet ver
beteren van het iu de prov. Ilreiite gelegen deel van het 
Meppeterdicp. Kaming ƒ93,090. 

Ilirkuhorn. te 12 uren, door het. bestuur in <le hanne 
HarmgkaiNfH'l. hij K. (invers: In. hel maken en beharden 
van een nieuwen communicatie weg duor verschillende 
[volders in de gemeente llaringkars|>el. aansluitende aan 
den straatweg tusschen Zijdewind eu het Niedoiperver-
laat, ter lengte van ongeveer af,55 M.. met bijbehoorende 
werken; 2o. het bouwen va wachterswoningen het 
ophoogen en hardmaken van een overweg, met bijbehoo
rende werken. Inl. bij .1. Klerk, le Dirkshorn en J. W, 
fluys, tc Alkmaar. 

Zaandam, te 1 uur, in liet gemeentehuis: het maken 
vau eeue hrug voor voetgangers over de Zaan, te Zaan
dam. Inl. bij den archiiect J. van der Kongh, te Zaandam. 

\v <>eii-il.< g . ao \ov . 
*-llagr, te 11 uren. door het Uiiuisterie van waterst. 

enz.: In. het makeu vau verdediging-werken aau den rech
teroever van het Mallegat. tusschen de kiluiuftcrraaieii 
121 en 12:1, onder de gemeente Dubbeldam. Raming 
ƒ41,400: '2«. het maken van een gedeelte Hijks-oover 
langs de rechler-iioriiiaalliiu der Nieuwo-Merwodc onder 
le gei >nte Sliedrecht. Raming ƒ 10,050. 

h . m h . . h i , te 11 uren, bij J. r. van der Horst: lo. 
het verbeteren van de vesting Brielle. Haming ƒ64,000; 
2n. bet houwen eener inunilatieshiis aan de Klomp nabij 
Brielle. Itaining J 14,000. 

Vaardrn te I uur, ten raadhin/e : het houwen van 
eene oiienhare school met gymnastieklokaal en woning op 
een terrein lusscheu de Oosteinde- eu lluiier] toorts tra ton, 
alsmede bet uitvoeren vau eeuige werken aan het daar
naast staande schoolgolmuw. 

iin-i.1 dam , namens hol bestuur vau het collego 
"Beth II. h-asch Kt/ Cliauu". duor de architecten ti. 
It. Salm eu A, Salm (i.U/ : het maken van een gebouw, 
bevattende spreekzaal, bibliotheken, studeerkamers, ver
gader/aal enz., op een terrein aan de Rapenburger-straat, 
nos. 10'J eu 111, aldaar. 

Uandrrdag , I Uer. 
{••rlnrliein. te 10 uren. up het bureau der genie: 

het herstellen van prolielmuren bij de Kansel|mort, aldaar. 
Iul. hij .lei rslaanw. ingenieur, aldaar. Itaining • I 

Weldum, te 10 uren, bij A. I*. Sierdsma: het bouwen 
van eene boerenlulizhtg met wagenhuis en/., aldaar. Inl. 
Iiij don architect V. Swart. te Sueek. 

Vrnl.em te 1 uur. door den burgemeester: het met
selen van 2 brandputten. 

Haarlem, te , ureu, door het ministerie van water
staat enz., aau het gebouw van het pmv. best.: het drie
jarig onderhoud der Itijksl laven werken te Medemhlik, 
Kaming ƒ5200 per jaar. 

v rijii.is i - Dfr. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het pmv. bestuur: 
het verdienen van de buitenhaven te Hansweert. Aanw. 
28 Nov. Raining M 3,800. 

'•-•••eh, te 10", uren. door het uiiuisterie vau wa
terstaat en/., aan het gebouw van bot prov. best.: het 
driejarig onderhoud der Itijks-huvon- en livieiwerken te 
Willemstad, t de zclfregistroerende peilschaal aldaar 
en die te Sl een lier» scliesas. Itaining • I per jaar. 

Kroningen, te 12 uren, door het uiiuisterie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het pmv. bestuur: 
hel driejarig onderbond vau de Rijks-groote wegen en 
van de verspreide Itijkshriiggeu in Groningen, in 3 pere. 
eu in massa. Haming: perc. 1 / S700, j-erc. 2/11.2:50, 
perc. :t / 13.690: massa ƒ 83,620. 

/ . « o l i e , te 12 ureu, door het uiiuisterie vau waterst. 
eu/.. aau het gebouw vau het pmv. Iie-tuur: het drie
jarig onderhoud der havenwerken te Blokzijl, Bauiing 
ƒ 247* |H>r jaar. 

• -Hage te 1 uur. doorliet ministerie van waterst, enz : 
het vei houwen, benevens het driejarig onderhoud van liet 
iNtstkantoor te l'treeht. Aanw. 25 Nov., te 12'/. men. 
Raming ƒ3817. 

r i r r r ï i t . door de directie der Nederl. Ti-amweginaat-
schappij: liet houwen vau eene woning met wachtkamer, 
bureau enz.; het Imuwen eener rijtuig- en locni uo lieven -
remise, met waterreservoir, waterkraan enz., en het ma
ken van eene afrastering, alles op het emplacement te 
Joure. Iul. hij de ingenieurs J. I. van Waning, te Rot
tenlam eu .1. It. van KepjN'l, te Bolsward. Aauw. 28 Nov.. 
te 11 ureu. 

Hnrgh , door het bestuur der waterkeering van den 
[Milder Burgh-en-West land: hel inaken van werken ter 
verdediging en verlenging van het rijshoofd in peil raai 40. 

/.ntrrdug, :i lire. 
Vljmegrn, ti- 1 uur, dom S. blom: het afbreken vau 

11.1--- I,. i 
in l perc lui. hij den aivhitect A. D. van Setcrs, aldaar. 

C u j k , te 8 uren, door het gem tebest. van Cuyk-
en-St.-Agatha: het bouwen eener nieuwe hoiermiju niet 
veld wachters woning en brandsjniitliuis, iu de kom van het 
dorp Cuyk. Iul. bij den architect H. Achterbei gli, te 
Boksmeer. 

Mad uk anaal. door den ingenieur der Stadsvenen: de 
levering van de waterwerken en gehouwen vau de ge
meente Groningen, te Kiel-Windewer-r, Wildervank, Stads
kauaal, Pekela en Tei-Apel, ged. 82. 

Maandag, 5 Iter. 
MaaMrlrlit, te 10 ureu, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het prov. bestuur: hel 
maken van nieuwe bestratingen, berhest ral ingen en het 
verwerken van steenslag op 's Rijks-gmoton weg lo kl. 
Maastricht-Waak Aanw. 2S Nov. Itaining ƒ3000. 

/ui len, bij den directeur der getneentegasfahriek: de 
levering van Kng. getrokken-ijzeren huizen eu fittings, 
koperen fittings en compositiebuis, alles le kwaliteit. 

Dlnadag, « Hei. 
I irerlii. te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staat"spoorw.. aan het contrnaHuircuu; lo. het leveren 
en ukepen van eikenhouten dwarsliggers en het leveren 
van eiken vvissolhout en eikenhout v.mr brugdekken; 2o. 
het leven-u van omwond ba re piintstukkeii van gegoten 
staal en vau contmrails met toebchooren; So. het leveren 
van spoorstaven, stalen lasch- en onderlegplaten en ijieren 
haak- en st• broeitNuiten, iu 2 j i e r c ; 4o. het inaken eu 
leveren van stalen tong bewegingen met tebohooreo eu 
yzcren excentrieken. 

Waenadag , ? Der. 
•-Ilagr. te 11 ureu. door het ministerie v. n waterst. 

eu/.. aau het gelmuw vau het pmv. bestuur: het aanleg
gen vai ue kade iu den Dr.'uinel-ch.-n overlaat, onder 
de gemeente Droiiincl. Iul. bij den hoofd ingenieur Vau 
der Toorn, te s-Hage eu tien ingenieur Stieueker, te Nij
megen. Aanw. 3 Dcc. Raming ƒ21.400. 

l m e r » r » r t , te 11 uren, door deu architect W. II. 
Kam. in het Hotel-Muller: het bouwen vaneen woonhuis 
aan den I'treclitschestiaatweg, aldaar. Aanw. 4 Dec,, te 
1 uur, 

W«r iuerveer , te 12 uren, door het gemeentebest,: het 

dei 

naken vau 
•ii 10 Doe, 

Imuwen vau eeue onderwijzeiswoning. Annw. 30 Nov., 
te 12 uren. 

Zwolle, te 1 uur, door burg. en weth.: het l-ouwt-ii 
van eeue school voor 400 leerlingen, op eeu terrein aau 
de Duisteivsteeg. Aanw. 1 Dec., te 2 uren. 

Uandrrdag. « Drr. 
Haarlem , te , uren. d.mr hel uiiuisterie vnu wa-

teistaat enz., aau het gelmuw van het pmv. best,: het 
driejarig onderhoud der Rijks-/ee- eu havenwerken op 
Vlieland. Aauw. 1 Dec. [tuning f 38.000 per jaar. 

Vrijdag. I I Her. 
Mlddrlbnrg, Ie 10 ureu. d<mr het ministerie van wa

terstaat eu/., aan het gelmuw van het pmv. bestuur: 
het driejarig onderhoud van de Rijkswaterleidingeii be
westen en beoosten het kanaal van Neuzen. Aanw. 3 en 
5 Dec. Raining ƒ (12*0 perjaST. 

lior-eh-, te 10 uren. dooT het gemeentebestuur: het 
leveren van 3000 scheepstons stiriihestortiiig. Ramiug 
f 10,2'.i2.50. 

vrnhi'iii, te 12 ureu. door het ministerie van water
staat euz., aan bel gebouw van bet prOV. bestnw! bet 
vervangen van de Veldweg- eu Wond vlotbruggen door 
ijzeren draaibruggen over het Ajieldooriischc kanaal. 
Aanw. 1 en 3 Dec. Raming ƒ 10,160. 

Zwalle, le 12 uren. dour het uiiuisterie van waterst 
enz., aau liet gelmuw van het prov. bi-tuur: het drie
jarig nniterlmud van ile verspreide landsbruggen iu Over
ijsel, in 3 perc Aanw. 2 en 3 Dec. Itamuig resp.: ƒ1616, 
ƒ150 en / 375 per jaar. 

Zaterdag, IO llrr. 
l t . r r i . i r k . te 12 uron, door burg. en weth.: het. Imu

wen eeuer school eu het verrichten Vim vernieuwingen 
en heistellingen aan het voor onder wijzers woning be
stemde buis. Aanw. fi Dec. le IM/, uren. 

Zai l ag . to 1 uur, in bet ilii-ochcgelmu 
Maigarela[Mi|di't': liet verrichten van verdedigi 
aan den oever van den cal. Kt-inlrachtspnldcr. 

Illimdag, IS llr*. 
I I a i n lent. te lO'/j uren, in de Doek)! het 

een fort bij [.Imuidon l le gedeelte». Aanw. 7 
Raming ƒ138,000. 

Snurn. te 11'L uren. door het uiiuisterie van waler-
staut enz., aan liet gelmuw van lu-t prov, bestuur: het 
verbreeden eu verdiepen der Norgervaart. Aauw. 6 Dec. 
Raming ƒ52.467. 

Warnxdag, 14 lier. 
n-llage. te 11 ureu, door liet ministerie van waterst. 

enz.: de levering van ballasts teen voor de Rijksrivierwer-
keu op de Boven-Maas, iu 2 [>erceeleu. Iul. bij den ing. 
voor bet 2e district, te 's-llage en den ingen. iu het 5e 
arrondissement, te '«Itosch. 

'ti-llage, te 11 uren. door het ministerie van water-t. 
enz.: het verbouwen van een gedeelte van het Valkenhuis 
ten dienste van de l'ost te 's-||age. Inl. bij Jeu iugenieur-
architi-cl voor de bandsgelmuwen ('. II. I'eteis en den 
lioofdoji/ichter .1. A. Weinberg. Iwiden le 's-Hage. Aanw. 
h Dec. te " uren. Raming ƒ 76(H). 

si.ui II . t.ien tc 11 uren. di Kir burg. eu wetli. van 
Ambt-Delden : het verbouwen der school en het houwen 
van eene oud er wijzers woning i 
broek. Illl. bij den gemeentel 
van 10-12 uren. 

Keken, te II uren. Inj den kastelein Sebus: het ver
zwaren van den Kullek hen ban. lijk te Kekerdum, lang 
1300 M. Aanw. 12 Dec,, te 10 uren. Bilj. inzeilden hij 
tien dijkgraaf tot 10'/, uren. 

Ilanderdag, IA lier. 
H-llage, le 12 uren. door het ministerie vau koloniën: 

de levering van 2 metalen brugpijlers enz., ten dienste 
der Staats*] mor wegen op Java. 

'a-llagc, te 1 uur. d.mr liet Uiiuisterie van koloniën: 
de levering van den metalen bovenbouw van 2 bruggen 
van 54 eu 162 M., en 2 verlengstukken voor het stellen 
van die bruggen, ten dienste der Staatssjmorwegen op 
Java. 

Haarlem, te 2'/j uren, door bet ministerie van Wa
terstaat eu/., aau hel gebouw van het pmv. best.: het 
driejarig onderhoud der ltijkw.ee- eu havenwerken op 
Marken. Aanw. H Dec. Raming J 0000 per jaar. 

VrUdag. IU Her. 
Arnhem, le 12 uren. d'Nir bet ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van bet pmv. bestuur: bet 
éénjarig onderhoud der llt-rkelwerken, in Gelderland. Aan
wijzing H eu 10 Dee. Raming ƒ1600. 

Kroningen, te 12 uren. door bet ministerie vnn wa
terstaat en/... aau hel gelmuw vau het prov. liestuur: het 
driejarig onderhoud van de beide Staten/ijlen en liet daar-
tusschen langs de Aa strekkend jaagpad. Aanw. 0 Dcc. 
Raming / 2000 per jaar. 

Zwolle, le 12 uren. door het prov. hestuur: lo. het 
houwen vau eeue schutsluis op de Bodems vaart, ter ver
vanging van de Ik-staande schutsluis no. 3. met bijbe
hoorende werken. Annw. 7 Dec., te 12 uren. Raming 

de buurtschap De kiene r-
'iipzichter. Annw. 13 Dec., 

van de veisi|,reide 
luhtmren en/., ten laste der 
15 per jaar; Sa liet leveren 
en, i-eno ijzeren ophaalbrug 

ten behoeve vau de nieuw 
Dedemsvaart. Aanw. U Dec 

f 3'J.'J50; 2o. het . . . 
bruggen en het tolhek met ; 
prov. 1 konjsol. Raming ] ! 
van 2 paar ij/eren sluisden 
eu eenige andere ij/erw.-rkei 
te bouwen sluis u.i. 3 op ile 
Kaming ƒ5160. 

Maandag. IS) Her. 
Maaalrlrhl. te 10 iin-u. d.mr bet ministerie vnn wa

ter taat en/., aan bet gelmuw vau het prov. In-stuur: het 
verrichten van baggerwerk tot verbetering tier Zuid-Wil
lemsvaart tusschen sluis lfi eu de Belgische grens nabij 
Lm/en in de gem. Weert. Aanw. 15 Dcc. I;.imiii.- /,".."ii«'. 

IHii-dag. S» I L . 
Leeuwarden, te I uur. door het ministerie van wa

terstaat, en/.: aan het gebouw van het pmv. bestuur: lo. 
het éénjarig onderhoud van de havenwerken te Staveren. 
Aanw. 14 en 16 Dec Raming / ' l-uu. Sa. liet tweejarig 
onderhoud der werken van den Kouduuier Sla|>crdijk. 
Aauw. 14 en 16 Dcc Kaming / 1600 per jaar. 

Waenodag, SI llcc. 
'i-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. 

eu/..: In. het luel ba/altsleen eu steenpuin bestuiten van 
de beide dammen lang- het Kelel.tiep. Aanw. 17 Dec, 
Ituuing ƒ25,000 ; 2o. het Sjarig oiideihoiid van 's Itijks 
palen veerhoolden Op het eilaud [{o/.eiiburg, tegenover 
Brielle eu Maassluis en aan de zijde van Maassluis. Aanw. 
17 Dec Raming / 1330 per jaar. 

'ullage, te 12 uren. d.mr liet uiiuisterie van wateist. 
enz., ten dienste der Staatss|¥>orwegen: het maken en 
stellen van overweg-afsluitingen, afstand- en andere tee-
keus, v.mr het gedeelte Kesteren—Hessen—Kist, van den 
spoorweg Amersfoort—Nijmegen. Inl. hij den lioofdingen. 
te Arnhem. Aauw. 12 en 1 1 Dec, te 11 uren. Raming 
ƒ 18.620. 

Danderdas, SS lier. 
Haarlem, te 2 l ' , men. tloor het ministerie van wa

terstaat euz.. aan het gebouw van lu-t prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud van de groote- en andere Rykswegen 
iu Noord-Hofland, in 5 perc. Aanw. 15 Dec. Itaining per 
jaar: perc 1 / 21.640; [mie. 2 ƒ12 ,610; perc 3 ƒ 7 1 1 0 ; 
perc. 4 ƒ 8280; iierc 5 ƒ15.420. 

Vrijdag, SS Uer. 
Middelburg, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., .nn het gelmuw van het prov. bestuur: 
lu-t verbeteren van de Rijkswaterleiding ten westen van 
het kanaal van Neuzen. Aanw. 17 en 19 Dec. Raming 
ƒ4700. 

Helder, le 2 uren, d.mr burg. en weth.: de straatver
lichting aldaar, d.mr middel van steeukoleiigas. 

Zaterdag, SS lier. 
Middelburg, te 2 uren, door het ministerie van wa

terstaat enz,, aan het gelmuw van het pmv. bestuur: lo. 
het houwen vnn eene schutsluis in het zijkanaal beoosten 
Sas-van-üeiit. Raming ƒ 713,000 ; 2o. het maken van een 
zijkanaal he. Misten Sas-v.m-(teut en het verbreeden en 
verdiepen van het Nederlandsch gedeelte v;m het ka
naal van Neuzen. Raming ƒ500,000: Sn. het Imuwen van 
eene ijzeren draaibrug met vast gedeelte over het zijka-

Passluis. Raining ƒ 28,500. Aanw. van alle 
i 10 t 17 Dec 

I i ir i l i i te 2 uren, door het ministerie vau water* 
staat enz., tuin het gelmuw vau het pmv. bestuur: het 
driejarig onderhoud van het gekanahseeid gedeelte van 
den llollaudsclie-IJsel. Aanw. 17 en lu Dec. Rnming 
ƒ 15,000 per jaar. 

Illnadag, S7 Der. 
Ii.inlrei lil te 12 uien. Ier secretarie: het maken van 

den watertoren en het ketelbuis voor tie hoogdrukwater-
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leiding te Dordrecht, met de levering der benoodigde ma
terialen. Annw. 21 Dec., te 2 uien. 

Weenadag, M Dee. 
'••Hage, te 11 uren. door hel ministerie van waterst. 

enz.: lo. het verrichten van werken tot verlictering van 
de Boven-Maas ouder de gemeente Beesel, tusschen de 
kilomeU'i raaien Ml en 92. Annw. 20 en 22 Dec. Raming 
J 12,300; Sa. het verrichten vnn werken tot voortzetting 
van de verbetering der Boven-Maas under de gemeen te 
Wessem, tusschen de kilometerrnaieti 03 en 66. Annw. 
20 en 22 Dec Raming ƒ 4170. 

'••Hcge, te 12 uien, door het ministerie van waterst 
enz.. U-u dienste der Staatssjioorwegeii: lo. het maken van 
de aai ileh.i.iu. de kunstwerken, deu bovenbouw, de over
gangs- eu eenige verden1 werken voor den spoorweg 
Merwede—Gorinchem, en het maken ran imrinuliscerings-
werken in de Benedcn-Merwcde bij Baauhuck, Inl. nij 
deu eerstaanw. ingenieur te (toritichein. Aanw. 17 en lil 
Dec. Raining ƒ 2,470.000 • 2o. het maken van de aarde-
baau, de kunst- en andere werken VOOT liet gedeelte 
('iivk-Rciigon van deu spoorweg Nijmegen-Venloo. Inl. 
bij tien hoofdingenieur, te Arnhem en den sectieingenieur, 
te Nijmegen. Aanw. 10 en 21 Dec, te 12 ureu. Kaming 
ƒ 224,000. 

Danderdag, SS) Dec. 
Haarlem, te 2 ' , uren, tloor het ministerie vnn wa

terstaat enz., uun het gebouw van liet prov. best.: het 
driejarig onderhoud van het (iroot Nnonlhollaink h kanaal, 
in 7 perc. Aanw. 22 Dec. Raming rasp»! ƒ22.400. j 14.750, 
ƒ 11,250, ƒ 10,050, ƒ 15.800. ƒ 16,700. ƒ23,130. 

Atloop van Aanbestedingen. 
'a-Hage, 15 Nov.: het bouwen van een heitenstal in 

de Koekamp aldaar; ingekomen 22 bilj., als 
J. C. Turn en B. van Bergen 

Henegouwen, te 's-llage, ƒ 4866 
.[. H. de Swart en Zu.. » idem l 3088 
M. Houtman, i idem • 3769 
J. 0, 1'iclerse, i idem » 3752 
A. Stigter, » idem i 3750 
C. Meijers, • idem i M M 
W. Lnmkaiup. » idem » 3675 
T. Hnogeiidoorn, " idem i 3669 
A. Kloots, i idem » 3620 
A. Hntgers, • idem | 3594 
M. U van Spanje, n idem i 3575 
K. Stn'eiland, . Sliedrecht, » 8583 
J. C. Bernard, » 's-llugc, » 3500 
J. Alphcnaar, i Waddiiiksvecii, • 3449 
T. J. M.- o. Ie. - 's-H.ige, • 8410 
.1. L Werdes Jr.. i idem 3350 
F. II. Kulmel, i idem • 3200 
J. boormeester, • idem i 3040 
J. M. Meijssen, » idem i 2967 
W. Weenaas, • idem • 2925 
L. Tromp, idem . 2910 
0. Alkemnde Jr., • Noonlwijk, • 2777 

l i ee r , 16 Nov.: het Imuwen van 10arbeiderswoningen; 
ingek. 9 bilj., als: 
J. ter Stege, te Ootmarsiim, ƒ 10,399. 
J. II. Hehners, i Gclseluar, » 8,550. 
A. Jalink. • Qosr, • 8,260. 
F. Rietman, » Iliepenlieim, » 7.981. 
B. II. Rlankvoort, Kibergen, * 7.974. 
li. Wissink Az., • Goor, • 7,815. 
J. Gmbhen. » Almeloo, • 7,766.80 
D. Assink en Sleet, » Lochem, » 7,282. 
.1. Leeferink, • Goor, i 7.233. 

l'treelit. 17 Nov.: liet gereedmaken der baan, het 
leggen der sporen en wissels met de daarmede in ver
band stiande werken VOOT de tramlijn Bolsward—Har
lingen; ingek. 9 bilj., uls: 
D. v. d. Werf. te Bolsward, f 58,800 
R. Veenstra, • idem i 49,640 
If. II. Ilollinga, -• l i i -en. » 49,800 
K. Hollander eu I.. Schram, i Utrecht, • 48,880 
Gebr. v. d. Meer, • Harlingen, | 47,000 
K. Haasnoot en I.. v. .1. Drift, » Katwijk, > 46,600 
R. S. Westra en P. J. Nijduin, - Tjumuiariim, » 44,600 
W. A. de Rspper, • Arum, • 40,880 
A. S. Schaafsmn, » Harlingen, » 36,780 
gegund. 

Weer*, 17 Nov.: de kunstmatige verbetering van den 
weg Weerd—Stramproij—Belgische grens bij Mtuenbeersol; 
ingekomen 8 biljetten als: 
J. A Groot, te Nijmegen, ƒ 85,450 
L. vau Gaal, » Geldrop, » 31,620 
II. Kassaerts, • Roi-nnnnd, » 27,998 
N. Bvoans. * Weert, • 27,561 
M. Vogels, i Wessem, . 26,171 
I'. J. II. BBSMMtS, I Weeit, • 26,141 
II. CL Janssen, i Mnnsbracht, 25,950 
H. II. Western, » Wessem, • 25,499 

Zaandam. 18 Nov.: lo. het 5jarig onderhuud der wa
termolens vau den polder Oostzauti; ingek. 6 hilj., uls: 
1. lluvik, te Westzaan ƒ 9800 
I). Verlaan en Zn.. v Zaandam, • 9550 
J. Iloiiigh K z . , » Koog ad Zaan. i 94-30 
Wed. G. Gras en Zn., i Zaandam, » 9325 
Gebr. Vnilenduin, » Zaandijk. « 9300 
Jan Otter, i Koog a/d Zaan. « 9276 
gegund. 

2o. het Sjarig onderhoud vuu de beide zis-sluizen; inge
komen 5 bilj., als: 
I. Honigh hz., te Koog ad Zaan, ƒ5310 
Wed. G. Gras en Zn.. i Zaandam, t 6220 
Jan Otter. I Koog ad Zaan, i 5150 
Gebr. Vrcdcnduiti, » Znniidijk, n 5025 
D. Vei laan en Zn., • Znundam, » 4900 
gegund. 

Veiil.ui. 18 Nov.: het makeu van 900 M 1 bestratingen 
het verleggen van circa 780 M* bestrating, buiten de 
voormalige Roermondstdiepoort; ingek. 4 bilj., als: 
B. van Kan. te Venloo. f 3899. 
E. Iturlion, » ('omblain-aii-l'ont, i 3746. 
L baudv. • Venloo. | 8685.58 
B. van Gasselt. • idem B 3598. 

Amnterdam, 18 Nov.: het bouwen van een dubbel 
woonhuis in de Plantage, onder beheer van den architect 
J. W. Meijer; ingekomen 11 bilj., alm 

Van Domineren, ƒ 59,900 
tVrlijn en De lluaii, * 47.900 
Warners, » 47,441 
Heijink, , 47,439 
Maks, , 47,230 
Cruijff en Schouten, » 46,680 
Koster, , 45,648 
Rijnierse, * 44,890 
Oèor. Vun Bcrkum, » 42,910 
Dorlnnd en Rollf, n 40,986 
Tamminga, i 35,000 

Amsterdam, 21 Nov.: het afbreken der gebouwen op 
de perceelen genaamd »BI:iuw-Jun", uuu den Kloveniers
burgwal en den Groeneburgwal, en het aldaar opbouwen 
van een gelmuw der Maatschappij voor den Werkenden 
Stuud; ingek. 14 bilj., uls: 

J. F. Prentzler, J 107,500 
Peetci-s eu Roelofsen. • 106,000 
Timmer en Furstner, » 105,300 
K. J. B. vun Damine, » 104,445 
P. A. Wunicrs, » 103^00 
II. C. Dorlas, . 108,187 
t>ostmnk en Schut, • 102,500 
J. Schoonenburg en 0. J. Maks, n 101,600 
('r ui]il en Schouten, • 99,722 
P. S. Rijnierse, » 99,320 
E. R. Kuipers, > 07,654 
J. P. Cornelisecn, » 96.777 
A. Paans, • 96,000 
B. vun Buuren, • 01,240 

M J k e r k , 21 Nov.: het stellen eu leveren vau eene 
stoommachine met 2 ketels eu 2 schepraderen, iu den 
polder Arkeinheen; ingek. 15 bilj., uls: 
Société de la Meiise, te Luik, ƒ 45.000 
S. Colmfeld, te Zankcrude, - 38.860 
De Jongh en Co., te Oudewater, •• 38,775 
Hannov. Maschiiienhau Acticu-Gescllschnft. 

te Linden, » 36,587 
Kiiln. Maschiueubuu Actieii-Oesellschaft, te 

Bayentlml, » 86,000 

Issel burger-I hitte, te Isselburg. I 35,000 
Jos. Heinriehs, te Hodimont, i 34,800 
Gule-llotruungsliütte, te Oberhausen, 31.000 
Kon. fabriek vau stoom- en andere werktuigen, 

te Amsterdam. » 30,500 
Commeriit'-Coinpagnie, te Middelburg, « 29.600 
Gebr. Dicker en Co.. te Cannstadt. I 28,000 
De Atlas, te Amsterdam, » 27,500 
Gebr. Stork en Co., te Hengeloo. • 26.200 
Backer en Rueb, te Breda, l 25,880 
Vun Schie en Co., te Schiedam, l 25,000 
gegund aan Backer en Rueb, te Breda. 

'a-Hage , 21 Nov.: het driejarig onderhoud van de over
laten iu deu Waaldijk boven Gorinchein, met de daartoe 
lm) moren de sluizen, duikers enz.; minste inschr. was G. 
de BÖOg, te Gorinclieiu. veor ƒ6762 pSff jaar. 

Ceudewaler, 21 Nov.: de bouw eeuer directeurswoning 
op de bestaande fundeering anti de inrichting ('oudewater; 
ingekomen 5 bilj., als: 
('. Kosters, te Berlikum, ƒ 34.900 
L. v. d. Laar, » Veghel, » 30.235 
L. Paa|is, ,< idem » 30.145 
Vau Beurden, » Tilburg, » 20.000 
P. T. Hu , • Hedikhuizcii, » 18.850 
gegund. 

Amnterdam, 22 Nov.: het bouwen van een stalgchonw 
VOOS 52 {marden, voor de Amsterdamsche Omnibusinuat-
sclinppij, onder beheer vau de architecten Salm; ingek. 
19 bilj.. als: 

J. P. Cornelissen, ƒ 28,000 
K. J. It. van Damme. i 27,995 
J. J. Prent/Ier, i 26,200 
('ruijir en Schooien, • 24,500 
D. Oerlijn en Zn. en A. .1. de Haan, i 24.200 
H. Heijink, i 23,892 
D. Ri-ijink, i 23,800 
D. R. van Dartelen, • 23,640 
L. ('. Schuude. i 22,946 
A. Aal.l.-i -. I 22,860 
W. Voskuil, i 22.453 
Firma Oosterink en Schut, i 22.100 
B. F. Mnriti. >' 21,800 
Tim mei eti Furstner, l 21,295 
P. Grneuhmr eu A. G. Haak, l 21,000 
B. Rietsnijder, • 20,700 
W. Qreve. i 20,632 
II. C. Dorlas • 20,247 
F. (ioseling, » 19,626 

Utrecht, 22 Nov.: het verrichten vun grondwerken, 
het wijzigen en uitbreiden van sjmren en wissels, het 
inaken van it'ii lumfdgelmuw, eene veelading en perrons, 
alsmede bet uitvoeren vun eenige andere werken ten be
hoeve vun het station Grijpskerk; iugek. 14 bilj., uls: 
J. N. Kruizinga, te Groningen, ƒ 69.760 
F. R. Feenstra, te bnknvard en 

J. G. Dijkstra, • Tjum. I 68,400 
A. II. Teeningu, • Grootegast, * 68.000 
R. Postliuma, i Amersfoort, * 67,770 
J. Klipuus. t> Bedum, l 67,640 
A. S. Schaarsmu, i Harlingen, » 67,400 
A. .1. Benninga, » Bedum, » 63,550 
A. Sctirctider, n Groningen, » 68,745 
F. Bos, • (ledum, • 62,950 
H. tt. Brouwer. • Stiens, i 62.600 
W. F. Weiiers, ,» Tilburg, • 60.906 
F. G. Dekhuis en D. Damstra, » Leeuwarden, » 58,882 
II. Keyzer, • Leeuwurden, •• 67,857 
W. S. de Rapper, I Arum, l 53.800 

Alkmaar, 22 Nov.: de levering vau klinkers; ingek. 
10 biljetten, uls: 
Krom en Co., 341,000 ïnachin. kl. a ƒ 19.31 
Muideruian. idem idem 19.28 
VerwaaijcnN.- Van Kuiden, idem idem 18.94 
Wolll en Co., idem lian.lv. kl. 18.38 
II. .1. Botman, idem mach in. kl. 18.49 
S. ü . v. d. Pol, idem idem 16 06 

idem handv. kl. 18.40 
W. Steens Zijnen, idem muchin. kl. 17.98* 
Wolll en Co., idem idem 17.98 
V. d. Houven van Oordt, idem vlakke kl. 16.84 

idem getr. kl. 16.34 
Schalv en Boeker, 50,000 QbelsX 8.39 

200,000 str.iatkl. 18.50 
alles per 1000 stuks. 

Waalsteen gegund aan Van der Houven van Oonlt, 
roor / 10.84. 

Uselstecn » • Schaly en Becker, voor j 8.39. 
Annrn, 22 Nov.: het éénjarig onderhoud van het ver-

bin.lingskanaul van de Dreatsche met de Friesche wate
ren: ingekomen 5 hilj.. als: 
llarco Winters, tc Assen, f 3967 
F, van Balen Cu., • Nieuweschans, • 8696 
R. Utilize Jr., > Assen, l 3537 
F. aJbtrSOO, » Steetiwijk, » 8330 
Harm Winters, » Assen, » 3232 

'n-Hagr, 23 Nov.: lo. de heistellingen en vernieuwingen 
aun de werken van den Baardwijkscheii overlaat met de 
Rijksduis iu de oostelijke vaart kade vuu Waalwijk, met 
het éénjarig onderhoud; benevens het zoon.mdig leggen 
in 82 der /ninersluiting iu dien overlaat: ingekomen 3 
bilj., nis: 
P. Ihjnilers, te Valkeuswaard. ƒ 3120 
J, CL Schonk, • Oisterwijk, I 2919 
II. J. Dekkers, • Baardwijk, - 2"S2 

2o. de herstellingen en vernieuwingen aan de Riiks-
rivierwerk ip het Zwartewater, met het éénjarig onder
houd: ingek. 6 bilj., aLs : 
J. Weener Az., te Hasselt, ƒ 6900 
G. J. Mol, • Kuilenburg. i 6866 
W. Arntz, •> Milligen, » 6856 
A. Blocks. » Zwolle, » 6680 
.lutini-s Keiiklioonis/oon, l (ienemuiden, » 6111 
F. K. Terwindt. » Pannerden, » 5636 

So. het verrichten van verschillende werken op de Rijks-
stnpvlplaats te Dordtvcht, met liet driejarig onderhoud 
dier stapelplaats ; ingek. 8 hilj., als: 
C Verboom, te Numansdorp, ƒ ljO.985 
Ph. Verbruggen. » Waddinksveen, » 10,984 
A. Degens, | Dordrecht, • 10,544 
.1. v. .1. Vlugt Jr., • idem • 10,540 
Vau der Made eu Gips, • idem » 9,990 
C. de Grimt, l Willemstad, * 9,740 
De/elfde. | 9,565 
A. du Vijn, • Dordrecht, » 9,478 

nieuwdarp , 23 Nov.: het restaureeren van het woon
huis van Dr. A. C. Leunis en liet Imuwen van een nieuw 
koetshuis, naar het plan en onder het toezicht vuu den 
aivhitect A. Ie Qercq, te Kruiningen; iugek. 10 bilj,, uls: 
G. Faas, te 's-Heeivnhock, f 8770 
A. Conielisse, » Nieuwilor]), » 3760 
N. Steenblok, . idem » 3750 
A. J. de Muiick, i Borsele, » 3500 
T. Schijf, • Ovsssaoa, • S4M 
.1. Linilenbergh Cz., • Wemeldinge, i 3300 
J. M. hainmeroe, i Hnnsweert, n 3230 
J. de Vriend, » Borsele, I 3225 
G. Zaaijer, • 's-Graveupolder, n 8210 
J. Hooie. » HeinkeiLszund, •• 8208 
gegund. 

• M , 24 Nov,: het bouwen van een fraterhuis en ge
sticht voor de It. K. parochiale jongensschool eu weeshuis, 
aldaar, onder beheer van den bouwkundige II. R. Hendriks: 
ingek. 11 bilj., uls: 
II. Duzée, te Tilburg, ƒ 59,995. 
C. van Eijkelen, » Nijmegen, • 49,999. 
J. Bunsbroek, a Oyen a/d Maas, » 47,000.70 
A. Pulles, » Oss, l 46,994. 
O. van Dinther, > idem » 46,092. 
M. v. d. Biggelaar, » idem I 46,449.50 
H. vnn Schadewijk, i Soest, i 45,669. 
A. vun Schadewijk. » Hilversum, » 45,667. 
F. Wngemukers, » Oss, » 43,989.49 
.1. Verkuijlen, » idem • 43.848. 
L. van Heeswijk, •> Noorasselt, » 43,477. 

Amsterdam, 24 Nov.: de levering aan de directie der 
marine vau: lo. grenen balk-. Nimrdsche en Pruisische 
delen; minste iuschr. waren F. en G. Gras, te Zaandam, 
voor ƒ7759.50. 

2o. grenen ribben, schrooten en latten ; dezelfden, voor 
ƒ 3181. 

3o. dennen delen, A. Sligchcr en Zoon, te .Moimikeiidam, 
voor /"252B. 

4o. deunen ribben, schrooten en latten, F, en G. Gros, 
voor ƒ742.60, 

Haarlem, 24 Nov.: het driejarig onderhoud van de 
Ooster-biiiteuhaveii te Medemblik; minste inschr. was A. 
I.ok. tc Midwoud, voor Mills, por jaar, 

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

AKhREIJNfi A I ; \ I I I : M . 
Veryatlerina van 23 Savemfier 1881. 

Dc Voorzitter deelt mede, dat naar aanleiding vau 
tic besprekingen in tie vergadering, door het Bestuur 
een vergelijkend onderzoek was ingesteltl tusschen de 
hier bestaande bouwverordeningen en die van eenige 
andere steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag.) 
Daaruit was gebleken, dat aldaar zeer vele bepalin
gen zijn opgenomen, welke men in tlie van Arnhem 
niet vindt, terwijl het, ter wille van de openbare 
veiligheid en gezondheid, toch wenschelijk is, tlat tlie 
daarin wonlen opgenomen. 

Daartoe was een request opgesteld aan Burgemees
ter en Wethouders, houdende verzoek om de houw-
verordeningen aan eone herziening te onderwerpen, 
terwijl daarin tevens eenige der noodigste voorschrif
ten werden genoemd. 

Nn eenige discussie hierover, en eene kleine wijzi
ging der genoemde voorschriften, werd besloten het 
request namens de Afdeeling op te zenden. 

Met belangstelling werd bezichtigd het plaatwerk: 
ll'Emulation d'Architecture de Belgiquc", jaargang 
1878 en » Das deutsche Ziuuner der Renaissance" van 
G. I l i r l h , welk laatste daartoe welwillend was af
gestaan door deu heer Van Wadenoijen. Van eerst
genoemd werk bleven nog twee jaargangen over ter 
bezichtiging op eene volgende vergadering. 

Besproken werd het aanschaften van tijdschriften, 
enz. voor onzen leescirkel. De Penningmeester deelt 
hierop mede, tlat wegens den slechten toestand dei-
kas, zeer weinig gelden voor dat doel kunnen wor
den toegestaan, waarop de heer Rijk vraagt of die 
leescirkel niet op andere wijze kan worden ingericht, 
door bijv. sen lokaal O|KMI tc stellen, waar wekelijks 
eenige tijdschriften, weekbladen, enz. voor de leden 
ter lezing wenien nedergelegd. Zijn meening is , dat 
door zoo iets eene meer gezellige verhouding onder 
de leden zal worden geboren, waaruit zou kunnen 
volgen, dat tie Aftleelingsvcrgaderingen ook meer ge
regeld en drukker zouden wonlen bezocht. 

De heer Vau Watleneijen doet mededeeling omtrent 
de in Rotterdam Instaande vereeniging • Kunstvlij t", 
ten doel hebbende: bet aanschaffen en door weke-
lijksche rondhreiiging ter liezichtiging stellen van 
bouwkundige boek- en plaatwerken, en vraagt of niet 
eene dergelijke Vereeniging, gewijzigd naar het voor
stel van den heer Rijk , zou kunnen worden opgericht 
door het Bestuur der Afdeeling iu then z in , dat ook 
niet-leden van de Afdeeling lid daarvan zouden kun
nen worden. Zijns inziens zou iets dergelijks zeer 
nuttig zijn ook voor leerlingen der middelbare- en 
ambachtsscholen, die daardoor later ook als lid tot de 
Afdeeling zouden kunnen toetreden, 

De heer Berghuis meent echter, dat door die af
scheiding , afbreuk aan de Afdeeling zal worden 
gedaan. 

Besloten wordt, tlat bet Bestuur het een en an
der zal overwegen, opdat in de volgende vergadering 
aangaande den leescirkel zal kniuien worden besloten. 

N A A R A A N L E I D I N G V A N E E N PROTEST f ft 
Mijnheer de Redacteur, 

Dezer dagen werd ik verrast door de ontvangst 
eener missive, inhoudende een protest (!) en offi
cieel onderteekend tloor een Voorzitter en eeu Secre
taris, wier met gewichtige onduidelijkheid geschreven 
hand teeken ingen het mij niet mogelijk was te ont
cijferen. 

Gelukkig geeft het door u gezonden nommer van 
uw weekblad mij uitkomst. 

Uit het daarin voorkomende verslag toch (men 
zie De Opmerker van Zaterdag 19 November) 
verneem ik nu , dat de eer van dit zoogenaamd 
protest toekomt aan de heeren Jan Springer en G. 
Damen, handelende in kwaliteit van Voorzitter cn 
Secretins der Vereeniging tArchitectura et Amici t ia" 
te Amstenlam; tlat verder deze heeren in de ver
vaardiging daarvan zijn bijgestaan door hunne mede-
besttumleren van genoemde Vereeniging, en zij zich 
daarbij bovendien in den zeker zeer ge waan leerden 
steun mochten vei heugen der heeren Posthumus Meij
jes en VVeissman , daartoe aangewezen door tie talrijk 
ter vergadering opgekomen leden , die luide hunne 
instemming met de opmerkingen van laatstgenoemde 
heeren hadden te kennen gegeven. 

A l aanstonds rijst de vraag, M . deR . : hebben dc 
heeren, zoovelen als zij medewerkten om dit staats
stuk iu het licht te doen verschijnen, eigenlijk wel 
begre|wn wat zij deden ? 

Bestond er hier werkelijk grond voor wat de hee
ren bestciii|ieleu met den naam vnn protest? 

Is een particuliere Vereeniging, als de onze, niet 
geheel vrij iu het stellen van hare voorwaanlen voor 
deu bouw eener nieuwe studenten-sociëteit, of moet 
zij die soms eerst ter goedkeuring inzenden aan hee
ren Hestuunleren van »Architectura et Amici t ia" tc 
Amsterdam? 

Het laatste is toch moeilijk aan te nemen, Mijn
beer de Redacteur. 

Het zij verre van mij hiermede te willen beweren , 
dat er naar aanleiding van de door ons gestelde 
voorwaanlen geene aanmerkingen te vinden zijn , of 
dat zij nadere ophelderingen overbodig maken, 't Is 
zeer licht mogelijk, dnt sommige inzenders bij het 
beantwoorden der prijsvraag hier of daar op eene 
onduidelijkheid stuiten, die zij gaarne wenschen opge
helderd te zien. Daarom heeft dan ook de commis
sie aan 't slot van het programma zich gaarne bereid 
verklaard voor het geven van nadere inlichtingen. 

Nu zullen cr ook zijn, die nlleen met het oog op 
geldelijk voordeel tie premie te gering vinden en het 
werken, ook voor een deel om de eer der bekroning, 
gaarne aan anderen overlaten. 

Nog anderen vinden misschien het programma te 
vaag, en wenschten alles tot in de kleinste bijzon
derheden aangegeven te zien, zoodat cr voor oor
spronkelijke ideeën geon plaats meer overbleef en meu 

eenvoudig als 't ware het bestek van bet programma 
had op te maken. Het is niet onmogelijk. 

Niets is echter natuurlijker en gemakkelijker, dan 
dat deze heeren zich eenvoudig van mededinging 
onthouden. Niemand toch dwingt hen aan onze 
prijsvraag deel tc nemen. 

Maar nog eens, rechtvaardigen al deze en soort
gelijke gronden een protest (!) als het onderhavige.' 
Het antwoord kan , dunkt m i j , niet twijfelachtig zijn. 

Zou zelfs bovengenoemde heer VVeissman, wiens 
gevoel van eigenwaarde blijkens het aangehaald ver
slag goed ontwikkeld schijnt te zijn, niet moeten 
erkennen, dat die eigenwaarde te ver kan gedreven 
worden eu eene te sterke uiting van dat gevoel er
toe kan brengen, dat men zich met zaken gaat be
moeien, waarmee men hoegenaamd niets te inaken 
heeft 7 

Mijnbeer de Redacteur, ware het protest alleen 
in tien vorm eener missive tot ons gekomen, wij 
zouden het eenvoudig voor kennisgeving hebben aan
genomen , en u met tleze regelen niet lastig zijn gevallen. 

Nu evenwel de heeren gemeend heblien daaraan 
tic meest mogelijke publiciteit te moeten geven , wensch 
ik als antwoord daarop nogmaals te verklaren, dat 
wij ons ten zeerste blijven aanbevelen voorgegronde 
aan- cn opmerkingen en voor het geven van nadere 
inlichtingen , maar dat wij op dergelijke zoogenaamde 
protesten, al mogen dan ook daarover nog zoo vele 
hou «'autoriteiten en deskundige vakmannen het vader
schap hebben aanvaard, iu het vervolg een gepast 
stilzwijgen zullen bewaren. 

Met de opneming van Iwvenstaande regelen in het 
eerstvolgend nommer van uw weekblad zult u ten 
zeerste verplichten 

Uw dw. dn. 
II. B O E [ . M A N S T E it S P I L L , 

Secretaris van de Bouwcommissie. 
Groningen, 2'A November 1881. 
P. S. Zoudt gij den redactiën van andere dag

en weekbladen , die het protest hebben overgenomen, 
willen verzoeken, ook aun het bovenstaande eene plaats 
af te staan? 

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 hoofdingenieur van den 
Watentaat Waldorp is door de Regeering der A r -
gentijnsche Republiek uitgenoodigtl om plans van ver
schillende waterstaatswerken te maken en vervolgens 
uit tc voeren. Genoemde hooftlingenieur vertrekt 
over Southampton naar Buenos-Ayres cn neemt ter 
ndsistentie mede tien civiel-ingenieur Dirks. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
Oost-lntlie is belast niet do waarneming der betrek
king van ingenieur 2e klasse bij den Waterstaat enz. 
P . II. de Bruyn , thans non-actief. 

— Is het gebouw van den Hoogen Raad niet mooi, 
heel sterk cn hecht schijnt het ook niet te zijn. 
De gesteldheid van het gebouw is niet gunstig — 
schrijft de Minister van Justitie in zijn Memorie van 
Antwoonl — , de ijzeren kap, de dakbedekking en 
tie waterloozing in het dak vercischen telkens her
stelling en veroorzaken dikwerf ongerief tloor lekken 
en inwatering. Geheele verandering van het dak 
zal waursch ijn lijk spoedig noodig z i jn , maar is een 
kostbaar werk. 

— Het »S|ianjaardsgat" is het laatste overblyfsel 
van de omwalling van het kasteel vau Breda, zoo
als die in 1350—1302 werd gebouwd. Het bevat 
een steenen walgang met boog over de naar het 
kasteel leidende gracht, geflankeerd door twee zware 
verdedigingstorens. Dit bolwerk was de weg, waar
langs in 1590 met behulp van een turfschip het 
Dredsssch kasteel roemvol overrompeld werd. Toen 
de Minister van Oorlog vroeg, of er bij het slech
ten der wallen van het kasteel termen waren om 
het gebouw te sparen, adviseerde de Minister van 
Biiiuenlandsche Zaken tot behoud. 

De historische reden voor behoud is altijd beter 
dsn die, welke voor de llaagsche Gevangenpoort 
geldt, want deze laatste spreekt bitter weinig van 
roemrijke daden. Muur het argument blijft toch ge
zocht. Om tlie reden zou men bijv. de gracht, waar
langs het turfschip kwam, de stadspoort, waardoor 
het voer, de plaats, waar het vandaan kwam, enz. 
enz. moeten onderhouden als historische monumenten. 
En hoevelc poorten, wallen en muren hebben wij 
niet doen slechten, tlie de tloode getuigen waren ge
weest van roemvolle daden en zegenrijke intochten, 
eenvoudig omdat het niet mogelijk is ulle oude mu
ren, wallen en gehouwen altijddoor tc behouden cn 
met veel geld te restaureeren. 

Utrecht. In verschillende dagbladen komt het 
bericht voor, dat onder de hoofdambtenaren der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
een mutatie heeft plaats gehad, zoodat het beheer 
der verschillende diensttakken thans is opgedragen 
aan de volgende heeren, als: 

J . L . Cluijsenaer, chef van den centralen dienst 
en secretaris der Maatschappij; 

J. VV. Stous Sloot, hoofdingenieur-werktuigkun
dige , chef van dienst van tractie en materieel; 

M . Engeringh, chef van dienst van mouvement, 
handelszaken en goederenverkeer; 

J . Kalff, hoofdingenieur, chef van dienst van weg 
en werken. 

Daar de heer Kalff eerst 1 Januari 1882 zijn be
trekking zal aanvaarden, wordt de betrekking van 
chef van dienst van weg en werken tot dien datum 
waargenomen door den heer L . Cluijsenaer. 

De heer Cluijsenaer, chef van den centralen dienst, 
is tevens aangewezen als plaatsvervanger van den 
directeur-generaal bij diens afwezigheid. 

— Het plan bestaat, om bij gelegenheid dat 
alhier iu Juli 1882 de algemeene vergadering van 
do Nederlandsche Maatschappij tot bevordering vau 
Nijverheid zal gehouden worden , een tentoonstelling 
te organiseeren van voortbrengselen der nijverheid 
uit de provincie Utrecht. 

Haarlem. II. K. II Prinses Mari .mm' luvft 
ccn bfjdnga van f 1001) tachiktaar gMtatd voor het 
Museum vau Kunstnijverheid 0|> liet l'uviljoeu alliier. 
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Ook is door den beer J . F. Haidenberg, alhier, 
in bruikleen vooi' bet museum mingeboden een be
langrijke verzameling teekeningen cn modellen be-
treflende de rijtuigscbilderkunst in bet begin dezer 
eeuw. 

A p e l d o o r n . In de op I'd dezer alhier gebon
den algemeene vergadering van aandeel houders in de 
Koninklijke Nederlandsche Locanl-s|ioorwcgmr.atschap-
111 werd besloten: den Itaad van Hestuur le mach
tigen tot bet sluiten eener preferente obligatielening 
tot een bedrag van hoogstens drie millioen gulden 
nominaal; wordende de vaststelling der nadere voor
waarden betrekkelijk den koers van uitgifte, rente, 
amortisatie , provisie, enz. overgelaten aan den Raad 
van Bestuur, in de overtuiging dat hij in deze zal 
handelen in het belang der onderneming. Door de 
aanwezigen weiden 317 stemmen uitgebracht. 

V a r i a . 

Vastheid van liggers. Rij proeven omtrent 
ile vastheid, genomen met gesm I-ijzeren en stalen 
liggers (I-vorm), op verzoek van het Nederlandsch 
Bewind, door de Maatschappij l larkort . te Dussel-
dorp, volgde reedl de breuk der stalen liggers hij 
ongeveer "»0'/ ( ) der volgens de theorie toe te laten 
belasting, terwijl bij de gesmeed-ijzeren de proeven 
een draagvermogen van 88—9(1% der theoretisch-
hoogste bekisting aantoonden, baarbij waren de sta
len liggers over de geheele hoogte gebroken, terwijl 
bij de gesmeed-ijzeren slechts misvormigen of kleine 
scheuren te zien waren. 

Advertentiën. 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
^Veiiiit'iiwiiigst'oiids.) 

Op Dingsdag den 6-,"> December 1881, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 57. 
Het leveren en inkepen van eikenhou

ten dwarsliggers en het leveren van 
eiken wisselhout en eikenhout voor 
brugdekken. 

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

l ie t Bestek ligt van den 1 8 d t n November 1881 
ter lezing aan het Centraalbureau (afd. Wegen Wer
ken) bij de Moreelse Laan en is op franco aanvraag 
aldaar te hekomen tegen betaling van f 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbureau 
(afd. Weg eu Werken). 

Utrecht, den 1 7 * » November 1881. 

Op den 30 November e. k., zal door de Archi
tecten G . B. S A L M & A. S A L M G . B Z n . , na
mens het Bestuur van het CottegieBKTH H A M S D R A S C H 
E T / C H A Ï M te AMSTEHDAM aanbesteed worden. 

Het maken van een Gebouw, bevat
tende spreekzaal, bibliotheken, stu
deerkamers, vergaderzaal, enz. op 
een terrein aan de Rapenburgerstraat 
No. 109 & 111 alhier. 

Aanwijzing in loco 24 November ten 11 ure. 
Bestekken verkrijgbaar a ƒ 2 . — ter Snelpersdruk-

kerij van Gebrs. L E V I S S O N lirma D. PROOPS Ja., 
Zwanenburgerstiant 2b', van af Donderdag 1Ü No
vember, 

Inlichtingen worden verstrekt door de voornoemde 
Architecten, Plantage Middellaan V 1 9 , alwaar 
ook de teekeningen en detail ter visie liggen. 

Zij die genegen mogten zijn te koo-
pen en te vellen jonge, slecht opgaande 

DENNENBOSSCHEN van ó — I O m e t e r hoogte, 
zeer gemakkelijk |>er Cent ran l-S poor te vervoeren, 
gelieven zich met franco brieven onder No. 478 te 
adresseeren tot den Boekbandelaar 11. it. BR E U ER 
te Arnhem, 

-AJg-emeon Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S A u U I X , T E r E l i i M K S . H U M t II U k . 
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 ziju te bevragen bij 

J. J. S A N D , Wijnhaven 70 ltotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
TEGELS en TROTTOIRSTEENEN (genie 
Sarreguemines). 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
( V e r n i e u w i n g s f o n d s . ) 

Op Dinsgdag den 6 d ' n December 1881, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maalschuppij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 58. 
Het leveren van om wendbare punt-

stukken van gegoten staal en van 
contrarails met toebehooren. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens art. 19 van het Bestek. 

Het Bestek ligt validen IS"'" November 1881 ter 
lezing aan het Centiaalburenu (afd. Weg en Werken) 
bij de Moreelse Laan en is op franco aanvraag aldaar 
te bekomen tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau (afdeeling Weg en Werken). 

Utrecht, den Wn November 1881. 

Maatschappij tot Exploitatie T a n 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Vernielt win gsfomls.) 

Op Dingsdag den 6d"> December 1881, des namid
dags ten 2 ure, aan het Ceiititialhureau der Maat-
schappij tot Exploitatie van Staatss)uorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 59. 
Het leveren van spoorstaven, stalen 

lasch- en onderlegplaten en ijzeren 
haak- en schroefbouten. 

(In twee perceelen.) 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol

gens art. 21 vau het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 18** November 1881 lei-
lezing aan het Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
bij de Moreelse Laan en is op franco aanvraag aldaar 
te bekomen tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau (afd. Weg en Werken). 

Utrecht , den I 7 d e » November 1881. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Vernieuwingsfonds.) 

O j i Dingêdag den Ö * " December 1881 , ties namid
dags ten 2 ure, aau het Centraal bureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestak i r . 60 
Het maken en leveren van stalen tong

bewegingen met toebehooren en ijze
ren excentrieken. 

De bestelling geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art. 17 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den I 8 d t " November 1881 ter 
lezing aau het Centraalbureau (aid. Weg cn Wer
ken) bij de Moreelse Laan en is op franco aan
vraag aldaar te («komen tegen betaling van ƒ (1.50. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centiaalbiireau 
(afdeeling Weg en Werken). 

Utrecht, den 1 7 d " November 1881. 

Aanbesteding. 
Door de DIRECTIE DER N E D E R L A N D S C H E 

T R A M W E G - M A A T S C H A P P I J zal worden aanbesteed : 
Het bouwen van een woning met wacht

kamer , bureau , enz.; 
het bouwen eener rijtuig- en locomo

tiefremise met waterreservoir, wa
terkraan, enz : 

en het maken van een afrastering. 
Een en ander op het emplacement 

te Joure. 
Het bestek ligt ter inzage aan het bureau van 

de Nederlandsche Tram weg-Maat schappij, Leidsche-
weg No. 1 te Utrecht, by de Ingenieurs J . I. V A N 
W A N I N G , Verlengde Binnenweg tc ltotterdam, en 
J . R. V A N KEPPEL te Bolsward, bij wien de 
teekeningen ter inzage liggen van af Donderdag 24 
November. 

Gedrukte bestekken zijn ad f 1.50 per exemplaar 
verkrijgbaar aau bovengenoemde adressen. 

Aanwijzing ter plaatse op Maandag 28 November 
a. s. des voormiddags 11 ure. 

De inschrijvingsbiljetten moeten vóór den 2 d n De
cember des voormiddags 12 ure vrachtvrij zijn inge-
kwerd aan het bureau der Nederlandsche Train weg-
Mnntschappij te Utrecht. 

S x > e o l £ O i t e l t 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten f Landmeters, 
Teekenaars, enz. 

Ceëmallleerd-ljzeren PEILSCHALEN, 

BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

FABRIEK DE HÖLLANDSCHE IJSSEL 
1 > E J O I 6 H & € ° . 

C i v i e l - l n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst inogelijken lijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M 3 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, 
Steen- en Tegel vormmachines, IJzeren Kap- en Brugcons truc tien enz. 

Aanbesteding. 
Dc BURÜKMKKSTEIi der gemeente AIIMIEU, znl 

Donderdag I December iHKl , des namiddiurs ten I 
Ore, in het openbaar, ten iiemeentchuize, 

a a n b e s t e d e n : 
Het Metselen van twee BRANDPUTTEN. 

Bestekken legen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

l l . ÜOiaBOEMe Arnhem. 
Z i l v e r e n M e d a i l l e m o r H a t e r -

p a m-1 n M t r n n t p n . 
1 H J ï> I I O O K N I P uiiderMehelrtliiff v o o r W a 

t e r p a n - e n H o e k u i e e t - l i i M t r u m e i i t e i i . 
Voorts: 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 O Z E N , enz. enz. 

H. & J. SÜYVER, 
FABRIKANTEN VAN 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
HoUandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A3Vt53TEin.X>̂ 9LM. 
ftC'OTT U K O T I I D H N , 

W <• - i - in II o it t I r i n • u * r k » . 
H a l i f a x , Engeland. 

Hebben het grootste m a -
gazjjn in Engeland van 
zelfwerkende gelefsplndel-cn 

s c h r o e l s n i j - d r a a i b a n k e n , 
s t r a a l v e r d e e l i n g . vertikale II 

h o r i z o n t a l e b o o r m a c h i n e s , s c h a a f - , s c h r o e f - , stoot- , p o n s - , 
s n i j - en p l a a t b u i g m a c h i n e s , s t o o m h a m e r s , h o r i z o n t a l e en 
v e r t i k a l e m a c h i n e s en m a c h i n e r i e v o o r houtbewerking. 

* t . i : v r i : \ g w ó t t t . 
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G. J. THIEME, te Arnhem. 
D e ondergetcekende heeft de eer zijne lMloto-

litlni- i'ii Zilli"^lM|illi-( lli' Inrichting 
ten zeerste aan te bevelen, in het bij/onder aan 
HH. Ingenieurs. Architecten e n Bouwkun
digen foor de reproductie van l'luns, Tet'kenin-
geil en n t i d i - i e A I li.-.-lil i I r ü ' M . 

Prospectussen worden op franco M m m g e ir.ru) i -
door het geheele land gezonden. 

l i . .1. Ti l l K M K . 

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 , COR.RI-
DtMIS, W A R A N D A ' S , enz., nismede BEKLEEBINÜ 
van K O 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 & 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 

ca-, J . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Steheepmakershaven .V". ü'2 en Jufferstraat iV". 50. 
ROTTERDAM. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
AVENUE ROGIER 28. 

LUIK. 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

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

itito\<.!.it A ll IMMaTS, 
Botterdam, Houttuin 10, 

K e n l g e Importeurs der echte Amerikaansebe 
I uioerstoelen , Banken en Zittingen , 

vuu Gardner ft Co., New-Vork. 
Leveranciers van de Holl. IJz. Sp. Maatschappij, 

voor de Tramwagens, enz. 
Geïllustreerde Prijscouranten gratis. 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leveiil door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhanden. prijsopgaven eu 

schetsteekeningen wonlen op aanvrage direct 
toegezonden. BUYS. 

1>E ëÖrïjEÖX 
G E N T (België). 

Eenige Fabriek van bet Vasteland, waar alle soor
ten CEMENTTEGELS tenaardjgd worden. 

MONSTERS en MONSTKK KAARTEN zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

6IPS en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht I, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

m i l l , HE 
F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Hf mt i n X : 3. 

1 
Natuurt. Asphalt van: 

V A L DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

tii'roiii|iriiiierrili' Asphallwrgen rn dito Dorsen vloeren. 
Werken iu Asnlialt-.Masliek voor Trolloirs, Skating-Hinks, Moulvloeren. Kelders, 
kolf- en Kegelbanen, Winkel- en ,\ta#ivloeieii, Gangen, Veranda's, Itriij- en 

Dakbedekkingen, Iteton-I'iindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswemid. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen i 

aan het Kantoor der fabriek, Heilweg 3 , 
straat E . (12, te Arnhem. 

Amsterdam, of bij tien H e e r 
De Directew 

;elieve men zich te adresseeren 
H. G . K N O O P S C . O Z N . , Beek-
, W. PATON WALSH. 

Wilson's STOOMPOMPEN 
zijn b e l a n g r i j k in prijs* ver in i n d e n ! en voor
handen iu de Magazijnen van 

Él 
Spuistraat 6 en 6, Amsterdam. 

Man antbicdc dc geïllustreerde i'rijscourant. 

T E K O O P . 
Een NIEUW STOOMMACHINETJE van 

± l / i paardekracht met een KETEL van 4 aim. 
drukking, voor zeer lagen prijs. 

Franco brieven onder n u . 193 aan den Roekhan
delaar CORN*. M . B R A C K te Haarlem, 

A . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, l-ootl- cn Zinkwerken , Rotter

dam , Goodachc Singel 98. Gcneraal-Agent voor 
Nederland en lndie vun dc zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten van tien Uitslag der Beproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

I PARKETVLOEREN,i 
S V I L L E R O Y l i B O C H , H E T T L A C H S 

BOCH F r è r e s . M A U B E U G E 
rn MINTON. H O L L I N S k C" . , ST0KE £ 
Tn li|j d e Vcrtrgi.nwouiilij.Trs en Depothouders: SS? 
V DE L I H T * O:, Uasltecilijl 2l.x, Rotterdam" 

D E E D I S O N A U T O G R A A F 
bezit de goede cigcnschap|icn van de beste liecto-
grafen, enz. cn niet de iiiconvenienton; geeft, zon
der pere, tot 1U0 a 125 duurzame afdrukken 
van M n origineel (schrift o f teekening); laat het 
negatief bij afwassching met gewoon water zeer ge
makkelijk los; slijt weinig c n blijit spiegelglad. 
Post8»ƒ4.—; post4»ƒ6.— : gr. folio ƒ9.— 
met inkt e n gebruiksaanwijzing, franco naaste s | i o o r -
wegstatiou, na postwissel aan de eenige VBrkoopar 
voor Nederland: 

De Autogr. Drukinricht. fabriek bij Kampen. 
M O N T I J W , Directeur. 

liet betaalde voor toestellen die onverhoopt niet 
mochten voldoen, wordt bij franco terugzending 
binnen 'A dagen na ontvangst onmiddelijk per 
postudssel gerembourseerd. 

üedrukt brj O . W. von der WëTS"Co. te Amhêüï! 

Zestiende Jaargang. N ' . 49. Zaterdag 3 December 1881. 

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. 

Ilt-t abonné incut bedraagt voiir liet biiuienlnml ƒ1.65 per S maanden of 
wel bij vwiruitbeUlüit,' SM ijutden psr jaar. Af/uuderlyke iioinincrs bij reor> 
nitlif-tclliii.' 15 cent. 

Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiën van 1 -5 regels ƒ l , — , daarboven 20 cent TOOT clkcn regel 

plaatsruimte en 10 eetit voor een biwijsuommer. Ailverttntieii vuur liet bui
tenland 20 cent per regel. 

E E N BENOEMING, DIK STOF TOT 
D E N K E N UËEFT. 

Het is eene bekende zaak , dat het beheer van 
's Rijks-Waterstaat VOOT het vervolg streng afge
scheiden wonlt von dal der P m v i n e i e , en dat i n de 
vei-sehillende provinciën, waar de Provinciale Wat er-
slaat to l heden niet was ingevoeld, in de laatst 
verloojien maand benoemingen hebben plaats gehad 
om daarin te voorzien. 

Ook in Nooid-Hollainl was de benoeming van een 
h'roldingenieur voor den Provincialen Waterstaat aan 
de orde. Het college van Gedeputeerde Staten maakte 
de voordracht op , en plaatste daarop de heeren 11. 
Hoogenboom, ingenieur van 's Rijks-Waterstaat te 
Hoorn en J . Scholtens, kapitein van de genie te's-Her
togenbosch, Provinciale Staten kozen den tweeden 
candidaat met 38 stemmen , terwijl 31 stemmen op 
den eersten candidaat wenlen nitgebiaeht, en in het 
feit, dat bij meerderheid van stemmen de voorkeur 
gegeven werd aan den tweeden genoemde, ligt voor 
de poblleke openie niets vreemds. 

De zaak verkrijgt echter een ander aanzien, als 
de notulen worden geraadpleegd van de vergade
ring met gesloten deuren, die de Staten van Noord-
Holland den 3 November II. hielden cu waarvan de 
inhoud te vinden is in Het Nieuws ran den Dag 
van '2H November II. (4de blad). Het verhandelde 
in die vergadering geeft ruimschoots stof tot naden
ken, en wij aarzelen niet als onzo meening tedoen 
kennen dat de beginselen, die bij de benoeming van 
een hoxddmgerdeor ontwikkeld werden, de afkeuring 
verdienen van een ieder, die er prijs op stelt, dat de 
piovinciale walerslaatsljclaiigeti naar behooren behar
tigd wonlen. 

Raadpleegt men de hoven aangehaalde notulen , 
.i.in lilijkl daaruit , dat de heei Hoogunhoom door 
Cedepitleerdo Staten als eerste candidaat op de voor
dracht weid geplaatst, wijl deze ingenieur, naar de 
meeiiiug van dit college, bij uitnemendheid Ijcant* 
woordt aan tie eischen, die voor eene dergelijke lie-
trekking gesteld kunnen worden. Het oordeel van 
Gedeputeerde Stalen berustte daarbij op ondervinding, 
want de heer Hoogenboom bekleedde niet alleen de 
betrekking van ingenieur van 's Rijks-Waterstaat te 
Hoorn, maar was tmk met den Provincialen Water
staat sinds jaren belast. Deze verklaring wenl dooi
den Voorzitter afgelegd in de vergadering niet ge
sloten deuren, en het was voor den eersten candidaat 
lu allen deele vleiend, dat zijne verdiensten erkend 
worden en hij uit dien hoofde in dc eerste plaats 
iu aanmerking kwam. Deze uiterlijke verklaring kan 
geen aanstoot aan ziju mededinger geven. 

Be Gedeputeerde Staten hadden zich afgevraagd, 
aau welke eischen de hoofdingenieur van den Provio-
ciulen Waterstaat zou moeten beantwoorden en waren 
lot de overtuiging gekomen, dat hij in dc eerste 
plaats technische kennis meel hebben, maar dit al
leen niet voldoende is. Hij de weinige provinciale 
kunstwerken staal de technische kennis niet op den 
voorgrond ; daarentegen wordt groote waarde gehecht 
aau tact in de behandeling van verschillende zaken , 
wijl de titularis moet optraden als raadsman der 
Staten bij de uitoefening vau hun grondwettig toe
zicht op de waterschappen en ook de besturen der 
laatsten moet helpen en voorlichten, wanneer daar
aan behoefte liestaat. Omtrent du geschiktheid van 
den tweeden candidaat waren gunstige berichten ont
vangen, maar van den eersten kon dit uit onder
vinding verzekeid worden. Op de vraag, met wien 
van beide candidate!! OiHlepuleenle Staten het liefst 
zouden werken, weid door den Voorzitter zonder 
omwegen geantwoord, dat de heer Hoogenboom de 
bedoelde persoon was. 

Voor een gezond menschen verstand kon er, na de 
krachtige aanbeveling van den eersten candidaat door 
het college van Gedeputeerde Staten, en uit over
weging, dat het ooideel door de ondervinding gc-
waathorgd wenl , geen quaestie* zijn of aan hem 
moesten de belangen van den Provincialen Waterstaat 
worden toevertrouwd. Maar het vraagstuk der ver
binding van 't Noonlzeekanaal met de boven rivieren 
wordt bij deze benoeming in het debat gebracht en 
daarbij bli jkt , dat vele Uilen den eersten candidaat 
niet tot hoofdingenieur wenschen te benoemen, omdat 
"ln.1 is ingenieur van 's Rijks Waterstaat en die 
heeren in 1880 verloochend hebben , wat zij in 1878 
hadden aanbevolen" en »hij geene vrije cn onaf han-
kelijke opvatting kan hebben, wijl zijne opvoeding 
u» zijn werkkring hem bepaalde indrukken hebben 
doen krijgen." 

Heine zegt ergens: Die Fantasie vermittelt alles 
und macht duss der Mensch so gut und so böse ist. 

Het verhandelde in de vergadering met gesloten 
deuren der Provinciale Staten van Nooid-Hollantl op 
3 November 1881 bewijst de juistheid van de mach
tige waarde der fantasie. De leden der Provinciale 
Staten van Noord-Holland, die, om de daarvoor aan
gevoerde redenen, den heer Hoogenboom niet ver
langden als provinciaal hoofdingenieur, hebben te 
dier zake getoond dat hunne fantasie ubóse ist", want: 

l o . werd door hen op den heer Hoogenboom als 
ingenieur van 's Rijks-Watei'staat overgebracht de 

ontstemmende indruk, dien zij geliefden te nemen uit 
de officieele rapporten ol' adviezen van boven hem 
geplaatste ambtgenooten, cn waarmede dc ingenieur 
Beogenboom volstrekt niets te maken had, wijl hij 
in de kamuilzaak nooit is lie.tmkken aejNSSt | 

lo. wenl door hen bij de behandeling van eeu 
voor den Pmvincialen Waterstaatsdionst belangrijk 
punt, uit teleurstelling over eene tloor de Hooge Re
geering bereids besliste zuivere Ryks-aangelegenbeid, 
een minder passend gebruik van hun invloed ge
maakt: 

8o wenl door hen, ter ongelegen plaatse, om
trent een pei-soonlijk teer punt, de af hankelijkheid 
van het persoonlijk karakter van den heer Hoogen-
boom, willekeurig oordeel geveld. 

Het korps van 'S Rijks-Waterstaat kan zich gelnk-
wenschen dat de heer Hoogenboom daartoe blijit 
behooren. 

De leden der Provinciale Staten, die tengevolge 
van de verkeerdelijk gerichte fantasie tot den minder 
gewenschte.n uitslag hebben medegewerkt, zullen hij 
kalm nadenken moeien erkennen, dat /ij een liekwuum 
en humaan ingenieur hebben miskend zonder daar
voor gegronde redenen te kunnen aanvoeren. 

C R I T I C U S . 

E L E C T R I S C H E T R A M W A G E N S . 
Velen onzer lezers zullen reeds te Dusseldorp, 

Herlijn en thans le Parijs de electrische tramwagens 
gezien hebben; bij een bezoek, dat door de leden van 
de Polytechnische Gesellschaft te Berlijn den 18 Au
gustus jl. aau deu Lichterfelder electrischen spoorweg 
werd gebracht, deelde de diiigeeiende ingenieur 
Frischen eenige bijzonderheden over deze wegen mede, 
die ons niet onbelangrijk schijnen en tins hier korte-
lijk mogen worden medegedeeld. 

Wat hel voordeel van deze nieuwe beweegkracht 
betreft, zoo zoude het overdreven zijn, te willen 
voorspellen, dat het nu met stoom- en paardekracht 
gedaan is. 

De electrische spoorweg moet als een gemiddelde 
beschouwd worden , tusschen lieide genoemde beweeg
krachten ; niet bestemd om deze tc verdringen, maar 
om ze dan eerst te vervangen als er aan hare toe
passing groote bezwaren zijn verbonden. 

In groote steden en in druk liezochte straten zal 
men met stoomwagens niet sneller mogen rijden dan 
met (marden: het voordeel van den stoom gaat dus 
op zulke wegen grootendeols verloren. Stoomkracht 
vereischt meer omzichtigheid, en meer kennis en 
bedrevenheid dan bij vervoer met paarden vereischt 
wordt, zoodat er geen overwegende redenen zijn om 
iu drukke straten paarden door stoom tc vervangen. 
Ook voor zeer lange trajecten is het voordeel van 
electrische beweegkracht nog niet volkomen bewezen. 
Zij levert echter bepaald voordeel op voor niet zeer 
lange trajecten, waarop het verkeer in sommige 
jaargetijden of bij enkele gelegenheden zeer druk en 
daarna weder minder is ; zoo h. v. de baan van Char-
luttenburg naar Spandauer Rock; hierop moeten in 
den zomer veel, en in den winter weinig treinen 
rijden; dc paarden moeten dus des winters óf onnut 
wol den onderhouden, óf meestal met verlies ver
kocht worden. Ook bij het heerschen van kwaden 
droes of andere besmettelijke ziekten, kunnen groote 
verliezen geleden worden. 

Voor banen die door de groote steden op hooge 
viaducts, of, zooals in Amerika, op ijzeren pijlers 
ziju aangelegd , kan de electrische beweegkracht te 
verkiezen zijn, want de rook, de vonken en het ge
druis, bij zulke banen een gi-oot bezwaar, verval
len bij deze beweegkracht. 

Dc Lichterfelder baan behoort tot deze soort, daar 
zij geheel afgescheiden van de straat iu de hoogte 
is gebouwd. Men heeft bij dezen weg gebruik ge
maakt van ' ' ' i ie der drie reeds bestaande pomp-stoom-
toestellen, cn dus alles niet zoo volkomen ingericht als 
hij eeu haan, van den aanvang af voor electrische 
beweegkracht bestemd. Bij de baan naar Spandauer 
Hoek zullen echter roteerende Dulgoruksche stoom toe
stellen worden opgericht, die rechtstreeks met de 
dynamo-electrische machines kunnen verbonden wor
den , zoodat geene overbrenging door drijfriemen meer 
noodig zal zijn. Op de plaatsen waar de baan de 
straatwegen volgt, zal de electrische stroom niet 
door de rails worden geleid, maar langs draden op 
hooge [mien aangebracht; door een kleinen acontact-
wagen" wordt dc stroom dan naar tie electro-dyna-
mische machine op de locomotief geleid. 

Als de trein stilstaat, staat ook de stoommachine 
stil. Zoodra de trein in beweging moet komen, ver
plaatst dc machinist een hefboom en wordt daardoor 
de stoom gesloten. 

In het machinehuis wordt men van het in-bewc-
ging-stellen van den trein gewaarschuwd, en tevens 
de stoomsterkte gecontroleerd. Door telcphoongelei-
ding kan de machinist steeds in gemeenschap blijven 
met het machinehuis en daar kennis worden gegeven 
van elke verstoring. 

Luiken en kleppen terzijde en in den vloer vnn 
den wagen geven toegang tot de electro-dynaniischc 
machine. Ken plotselinge afbreking van den stroom 

mude te groote schokken doen ontstaan; men heeft 
daarom op een ronddraaienden cilinder verse bi llern Ie 
veeren geplaatst, tlie iu verbinding staan met ver
schillende wederstandsrollen; is slechts een veer in 
•V:id:ng met den overeenkomstigen dmndi-ol, zoo is 
de wederstand het grootst; zijn alle veeren allengs 
door het omdraaien van den cilinder in contact ge
bracht, zoo is de wederstand op etui minimum ge
bracht. Hierdoor kan de stroom geleidelijk verzwakt 
wonlen. Om verhitting te voorkomen , hangen de 
wederstandsrollen iu waterbakken onder den wagen; 
het water kan daardoor tot kokens loe verwarmd 
worden, zoodat n i e n daarin wellicht een middel zal 
vinden om den vuurbaan! in het machinehuis door 
tusschenkomst van den electrischen stroom tot ver
warming v a n de wagens te doen dienen. 

Doordien de zooeven beschreven cilinder twee 
stellen veeren heeft, kan de stoomsterkte zoowel 
vermeerderd als verminderd en tevens de beweging 
omgekeerd worden. 

De Overbrenging der beweging van de werkas dei-
machine op de assen der wielen geschiedt door ijzer
draadkabels , die lieter dan lederen drijfriemen tegen 
de invloeden vau het weder bestand zijn. 

(Tijds. d. Ned. Mij. t. b. v. Nijv.) 

O N D E R Z O E K H E T R E F F E N D E D E E X P L O I T A T I E 
HER N E D E R L A N D S C H E S P O O R W E G E N . 

Omtrent den arbeid der Commissie, door de Tweede 
Kamer der Staleu-Generaal benoemd voor hel onder
zoek bet rellende de exploitatie der NederLiiidsche 
spoot wegen , deelt de Middelburgsche Courant mede, 
dal de taak breed wordt opgevat. De Commissie 
heeft het volgende schrijven gericht aan verschillende 
lichamen en besturen, tot de spoorwegen in meer 
of minder directe Irctrekking staande, benevens een 
daarbij gevoegd schema vau vraagpunten ter baant-
wuonling. 

»N°. 94. 's Craven hage, den Meten Juli 1881. 
De Commissie uit de Tweede Kamer der Staten-

Gcneraal, tot het houden eener enquête omtrent de 
exploitatie der Nederlandsche Spoorwegen, hrnn\ du 
volvoering hater taak aangevangen met het vast
stellen van een schema der hoofdpunten, waarover 
haar onderzoek loopen zal. 

De achtereenvolgende beschouwing dezer hoifd-
puiiten zal , naar de meening der Commissie, om
trent den tegenWOOrdjgen toestand der spoorWVjg-
exploitatie hiertelande de noodige gegevens var-
schaffen en tegelijkertijd doen zien, welke eischen 
hel belang van handel en nijverheid hiertelande 
a a n de spoorweg-exploitatie mag Stellen en in hoe
verre daaraan, zoowel voor het personen- als voor 
het goederenvervoer, is of kan worden voldaan. 

De Commissie heeft zich verplicht geacht, een af
druk van die schets aan uw College tots te zendon, 
in de verwachting . dat van uwe zijde omtrent een 
of meer der hoofdpunten, of omtrent eenig ander 
punt inlichtingen of wenken zullen kunnen wonlen 
gegeven, die het werk der Commissie gemakkelijker 
en vruchlbaarder maken. Zij houdt zich voor het 
ontvangen daarvan aanbevolen. 

Daar de Commissie voornemens is zoo spoedig moge
lijk tot het verboor van deskundigen en getuigen 
over te gaan, zal het haar aangenaam ziju de van 
uw College verlangde inlichtingen vóór den 15 Sep
tember e. k. te ontvangen en wel onder het adres: 
"Tweede Kamer der Staten-Generaal" met de bij
voeging: «Commissie van enquête . " 

De Commissie voornoemd, 
(get.) T A K V A N P O O R T V I . I K T , Voor:. 
(get.) V E E Ü E N S , Secretaris." 

Schets der hoofdpunten, waarover het onder
zoek omtrent de spoorweg-ecploitatie in Ne
derland zal loopen. 

I. Ligging van het spoorwegnet. 
Aansluiting van het spoorwegnet aan andere O|M:II-

bure middelen vun gemeenschap, land- en waterwegen 
en havens, buiten landsche spoorwegen. 

Inrichting van den weg en de stations; het gerief 
en de bezwaren daaruit voor den handel en het ver
keer voortvloeiende. 

II. Venleeling van het spoorwegnet tusschen de 
exploiteerende maatschappijen. 

Voorwaarden waaronder deze maatschappijen wer
ken , concessie eu statuten. 

Belangrijkheid van den werkkring der verschillende 
maatschappijen in het binnenlandsch en in het buiten
landse!! verkeer. 

Onderlinge samenwerking der maatschappijen , vrij
wil l ig of door toepassing der regeeringsbevoegdheid , 
samenhang der exploitatie van het geheel. 

III. Materieel der exploitatie; hoegrootheid bij 
elke maatschappij in verhouding tot haar werkkring. 

Toestand van het materieel bij de verschillende 
maatschappijen, wat betreft zijne geschiktheid ter 
beantwoording aan de eischen van het verkeer. 

Gebruik van het materieel bij dc verschillende 
maatschappijen; mede-gebruik. 

IV. Personeel bij de exploitatie werkzaam; hoe
grootheid bij elke maatschappij in verhouding tot 
haar werkkring. 

Diensten, welke van het personeel geéischl wor
den hij de verschillende maatschappijen. 

Stelsel van beloon ing van het [H'rsoneel hij dc 
verschillende maatschappijen. 
Metastasis sn avnaeai teawnad van het bij de 

sj>ooi'weg-e*jiloitatie werkzame parsoneel. 
V. Regelen voor tien treinenloop 
Personentreinen , goederentreinen. 
Getal der treinen , verhouding lot de te vervoeren 

personen en goederen. 
Venleeling der treinen over de uren v a n iede. 

etmaal: verhouding tot het v e r v o e r van personen 
en goederen en de behoeften van het publiek. 

Invloed van de mededinging der verschillende s j ioor-
wegmaatschnppijen onderling en van die met andere 
Openbare middelen van verkeer , op de treiuenregeling. 

Invloed vnu maatregelen voor de veiligheid op den 
treinenloop. 

Diensten van de sjtoorweg-evploitatie aan het per
sonen verkeer en aan de goederenbeweging binnenslands 
en met het buitenland, ook iu verhouding tot buiten-
landsche toestanden. 

VI . Regelen voor de vrachtbereking geldende: 
voor reizigers ; voor goederen. 

Feitelijke vracbtberekctiing, iu binnenlandsch ver 
keer, iu buiteiilandsch verkeer. 

Kortingen eu terugbetalingen. 
Uitkomsten voor het spoor wegvervoer, verkregen 

hij verschillende vrachtbetekeningeii en vermoedelijke 
invloed van andere tarieven : 

voor het personenverkeer; 
voor het goederenverkeer: 
a. in binnenlandsch vervoer; 
iu biiitenlonilsch v e r v o e r ; 

tegenover de mededingende land- «ui water
wegen ; 

tegenover de mededinging van vreemde havens 
(Duitsche, Belgische, Fransche); 

e. voor de handelsbeweging ; 
voor Nederlandsche nijverheid fde landbouw daar

onder begrepen) zoo wat betreft aanvoer van grond* 
seSÉWÉr; als wat bütvcl't r.hoor van producten voor 
den verbunker binnenslands. 

A R C H I T K C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering gehouden 3D November 1881. 

Na opening der vergadering verwelkomt de voor
zitter den heer Rosé , voor het eerst als lid tegen
woordig. 

De notulen worden gelezen en goedgekeurd e n 
daarna aau den heer Van der Sluijs Veer het woord 
gegeven, om zijn bijdrage over •constructieleer" le 
houden 

Spieker /egt, als lid der commissie voor het be
handelen van bepaalde onderwerpen met de BCOII-
structieleer" belast, zooveel mogelijk systematisch te 
werk te zullen gaan. Na een algemeene uiteenzet
ting van het ondei werp, wenscht hij zich daarom 
voor dezen avond te bepalen bij graaf- en fundeer-
werken, om later metsel-, timmerwerk enz. achter
eenvolgens te behandelen. 

In de eerste plaats behandelt spreker nu het ter
rein, waarop gebouwd zal wonlen, en hij bespreekt 
uitvoerig de zand-, veen- en gemengde gronden, die 
men in ons vaderland aantreft. 

De wijze van fundeering op die gronden wordt 
tloor hem toegelicht eu meer in het bijzonder stil
gestaan bij het l'imdeereii vau gebouwen op gronden , 
waarvan alleen een tamelijk dunne bovenste laag uit 
veen, het daaronderliggende daarentegen uit vast 
zand bestaat. L1itgravmg van die dunne laag en aan
vulling door zand wordt door spreker in een dei gelijk 
geval aanbevolen. Hij wijst op de goede resultaten 
door deze wijze van werken verkregen bij eenige 
stationsgebouwen op de lijn Zaandam—Uitgeest. 

Spreker behandelt verder de betonfundoeriiigen, die 
in dergelijke gevallen ook met succes gebezigd kun
nen worden, mits de bovenste laag niet te dik zrj. 

Eeu groot gedeelte van zijne lezing heeft spreker 
gewijd aan de fuudii'iingen op slappe gronden, die 
Vooral voor de architecten in de hoofdstad des Rijks 
belangrijk zijn. 

Na een uitvoerige beschrijving v a n het maken der 
fundeerpiitten, den waterafvoer daaruit door pompen , 
tonmolens eu stoom werk tuigen, verklaart spreker de 
velschillende heitoestellen, thans in gebruik eu ver
toont teekeningen v a n de heimachines v a n Laenor , 
die bij de funileering vau het Centraal station alhier 
gebezigd zijn en uitstekend voldaan hebben. Met 
Mn machine kon men 30 a 40 palen [NU-dag slaan, 
hoewel de palen een aanzienlijke lengte hadden en 
voor eeu groot deel door zand moesten gedreven 
worden. 

De draagkracht van palen e n het maximum hun
ner Inlast ing wordt besproken e n verschillende lormu-
les medegedeeld voor het berekenen der doorsneden 
van kespen. 

Do voor- en nadeeleu van fundeeringeu, waar tie 
kespen iu ééne of in verschillende richtingen gelegd 
zi jn, worden helder uiteengezet. 

Nadat nog met een onkel woord is melding go-
maakt v a n kistdammen enz., gaat spreker de resul-
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taten na , verkiezen door liet storten vai n zekere 
dikte zand o|> steppe gronden, met het deel om ze 
samen te persen cn dus meer weerstand vooi1 de 
palen le verkrijgen. Hij komt tot de conclusie, 
dat de te storten hoeveelheid zand zeer aanzienlijk 
moet z i jn , wil men het beoogde doel bereiken, en 
noemt enkele voorbeelden op. 

Een levendige discussie wordt door tie leden na 
het eindigen der lezing gevoerd , waarna den beer 
Van der Sluijs Veer de dank der vergadering ge
bracht wordt. 

He heer Brommer stelt ter liezichtiging de twee 
Ontvmrpen voor de groote kerk te Hoorn, van den 
heer 0 . Muijsken, waarna de heer Jesse een door 
hem vervaardigde opmeting van het huis van Maar

ten van Rossum, te ZaJt-Rommel, «loei circuleeien. 
De heer Wilkens stelt do vergadering in kennis met 
het ontwerp, door den heer Deirer, lid van Archi
tecture , vervaardigd voor het Gebouw van de Maat
schappij van den Werkenden stand, welk plan in den 
wedstrijd bekroond wenl en thans voor uitvoering 
bestemd is. 

Als onderwerp voor de '2c prijsvraag, die in pot
lood en kleur zal behandeld wonlen , kiezen de leden 
een betimmerd plafond. 

Üe heer Drammer vraagt nog, of het niet wen
schelijk zou zijn naar aanleiding van het onwaardig 
geschrijf, dat de secretaris dei Bouwcommissie te 
Groningen in »De Opmerker" deed planteen, een 
stuk aan de technische bladen te zenden, om Archi-
tectura's rechten te handhaven. 

De Voorzitter zegt, dat het bestuur hiervoor reeds 
gezorgd heeft, en leest het in het Bouwkundig Week
blad geplaatste stuk voor. 

Hij stelt nog eens in het licht, boe het veelal 
leden van Architecture zijn, die bij deelneming aau 
prijsvragen bekroond wenlen , en juicht het zeer toe, 
dat juist in deze Vereeniging zulke krachtige stem
men zijn opgegaan tegen het uitschrijven van prijs
vragen, der Nederlandsche bouwkunst onwaardig. 
(Toejuiching). 
" Nadat nog de heer Westerbach als lid der ver

eeniging Ls voorgesteld, wordt de vergadering ge
sloten. 

P R I J S V R A G E N V A N DE STUDENTENSOCIeTEIT 
T E G R O N I N G E N . 

Aan de beide stukken, hieronder voorkomende, 
wordt gaarne plaatsruimte verleend. Wij sluiten 
hiermede het debat en houden ons verzekerd, dat de 
vreemde handelwijze der Bouwcommissie een nudee-
ligen invloed zal heblwn op de mededinging. 

Aan de Redactie van *De Opmerker." 
Het stuk van den heer Boelinans ler Spill in uw 

nommer van 2b' dezer, noopt ons u te verzoeken 
ook het onderstaande te willen [plaatsen. 

Het eenige wat in bedoeld stuk, temidden van 
tal van aardigheden, betoogd wordt, i s , dat bouw
kunstenaars niet de bevoegdheid zouden hebben pro
test aan te teckenen, daar, waar hunne rechten 
wonlen miskend. 

Wij beweren integendeel, dat juist eene Veree-
niging als de onze allereerst geroepen is de beten-
gen vnn de beoefenaars der bouwkunst voor te staan, 
door op te komen tegen handelingen als van de 
Gruningsche Bouwcommissie, inzake de bekende prijs
vraag. 

Had die Commissie, inplaats van dit onnut ge
schrijf, de gemaakte bedenkingen zaakrijk bespro
ken , voorzeker ware èn aan de bouwkunstenaars én 
a a n Mutua Fides zelve, een grooter dienst bewezen. 

Wij laten overigens de appreciatie van de wijze, 
waarop de Bouwcommissie in deze gemeend heelt 
zich te moeten gedragen, aan het oordeel van onze 
vakgenooten over. 

Namens Bcstuurderen der Vereeniging 
Arc hi tect ura et Amicilia, 

Amsterdam , J A N S P B I N O R B , Voorzitter. 
28 November 1881. E . D A M E S , Secretaris. 

Waarde Heer Redacteur, 
Het grappig schrijven van den heer Ter Spill uit 

Groningen heeft zeker uwen lezers, anders bij dc 
behandeling van onderwerpen op het gebied der bouw
kunst aan ernst gewend, een glimlach op de lip|>en 
gebracht. 

Wij wenschen slechts te constateeren, dat nog 
steeds onbewezen blijft: 

l o dat het programma door vakmannen is opge
steld; 

Se «lat het programma niet uiterst gebrekkig is ; 
3o dat de bouwsom niet lielachelijk laag is ; 
4o dat het uitloven van ƒ 3 0 0 voor het gevraag

de werk fair is; 
So dat de declneinei-s aan de prijsvraag waarbor

gen hebt/en vooreen juiste en billijke heoomeeling. 
Wij zullen ons niet verwaardigen de lieflijkhe

den, waarvan het stuk wemelt, Op dezelfde wijze te 
beantwootden, overtuigd als wij zijn dat het geheele 
geschrijf niets is dan het ondooidacht product van 
een opgewonden bui en dus slechts een minachtend 
schouderophalen verdient. 

Met de meeste hoogachting verblijven wij 
Uw dv. dienaren , 

C. B . P O S T H U M U S , M E I J J K S . 
A . W . W E I S S M A N . 

Amsterdam, 30 Nov. ' 81 . 

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

— De heer Edward Fry , lid der firma Fry & Co. , 
te Londen, heeft het plan gevormd , onder medewer
king van fabrikanten, eene (drijvende tentoonstelling" 
te organiseeren, die, zoo de proef wil slagen, door 
meerderen zal worden gevolgd, 't Plan komt in 
hoofdzaak hierop neer, éCn of meer nieuwe schepen 
te bouwen, of wel bestaande te verbouwen, met het 
oog op hun inrichting tot tentoonstellingen. De be
doeling i s , door de fabrikanten hun waren op goed
koope en doeltreffende wijze in vreemde wereld-
deelen uit te stallen en vervolgens aan den inun te 
brengen. De proef zal worden genomen met een 

schip, ter grootte van circa 2G40 R. T . , dat JEr-
I hibition zal worden genoemd, en dat men vanplan 

is Kaapstad, Purl-Klisabeth, Durban, Pott-Louis op 
Mauritius, Adelaide, Melbourne, Hoharttuuw, Sid-

i nev, Brisbane, Nieuw-Zeeland, Callao, Valparaiso, 
! Buenos-Ay res , Montevideo, Rio de-Janeiro, (labia en 
1 Pernambuco te laten aandoen. De duur der tentooo-
' stelling wordt (wrekend op twaalf maanden, en het 

! schip za l , desgevorderd, ook andere havens bezoeken. 
Men hoopt op die wijze voordeelen te behalen , 

! door voor een groot deel lumtlclsremgei-s te kunnen 
; ontberen en dus ook vrij te zijn van het betalen van 
| inkomende rechten voor de tloor hen medegevoerde 
; monsters, maar bovenal tloor het tentoonstellen van 

fabrikaten op grooter schaal, dan reizigers dit kun
nen doen 

» I N N E N L A N D. 

' s - G r a v e n h a g e Hij dc Usel-stoomt ram weg
maatschappij zijn benoemd: tot directeur, afdeeling 
W e g , werken en materieel, de heer J . II. Muller; 
tot directeur, aldeeling Exploitatie eu administratie, 
de heer L . F . Hojel; tot algemeen-secretaris de heer 
H . W . Knottenbelt. 

Amaterdam. Met de werkzaamheden voorden' 
bouw der tentoonstel li ngsloka len voor de koloniale 
tentoonstelling, in 1889 Op de terreinen achter bet 
Rijksmuseum, aau de Stadhouderskade, te houden, 
woidt in het aanslaande voorjaar eeu aanvang ge
maakt. 

— Het Bestuur der Maatschappij tot. Bevordering 
I der Bouwkunst heeft eene uitnoodiging gericht tot 

heeren stempelsnijders, zoowel binnen- als buiten-
landsche, tut het vervaardigen vau een model voor 
eene Medaille, welke de Maatschappij, ingevolge 
hare wet, toekent aan de beste antwoorden op de 
jaarlijks door haar uit te schrijven Prijsvragen. 

Het programma is op franco aanvrage te verkrij
gen aan het Archief der Maatschappij, Wijde-Kapel
steeg No. 2. 

Maastricht. De spoorweg, die deze stad met 
Luik verbindt, werd vóór twintig jaar en wel den 
24 November 1861 iu exploitatie gebracht. Be
droeg het aantal reizigers in 1801 gemiddeld 074 
per dag , iu 1881 is dat gemiddeld 1801 en wenl 
het reizigersvervoer dus verdubbeld. In de verlonpen 
twintig jaren werden elf inillioeti reizigers vervoerd. 

Het is een zeer merkwaardig feit, dat van die 
elf millioen reizigers geen enkele door eenig spoor
wegongeluk werd gedood, gekwetst, noch zelfs kneu
zingen ontving; neemt men iu aanmerking, dat in 
het jaarverslag van de Belgische Staatsspoorwegen 
over 1880 op ongeveer vier en een half millioen ver
voerde persoon een enkele gekwetste door een spoor
wegongeluk wordt geconstateerd, dan is dit voor
zeker geruststellend, maar spant de Luik—Maas-
tiichtecbe spoorweg, wat de veiligheid betreft, verre
weg de kroon. 

G r o n i n g e n De Gemeenteraad heeft goedge
keurd, de conrcHsle tc verleenen aan de Nederland
sche kBelhTelephoon-maatschappij", voor den aanleg 
en de exploitatie van telephonisclie geleidingen in 
deze gemeente, lli j besloot, de waarneming der be
trekking van geineeiitebouwineester , thans vaceereude 
door het afsterven vau deu heer Van Beusekom, tij
delijk op te dragen aan den adjunct-gemeente-bouw
meester. 

—- De alphabetise he aanbevelingslijst voor 't directeur
schap der Groninger waterleiding luidt: J . T h . Ger-
lings, civiel-ingenieur, adjunct inspecteur der Maat
schappij tot exploitatie vat; Staatsspoorwegen te Gro
ningen ; Jhr. W. B. van Andriugu de Kcmpeuuer, 
civiel-ingenieur, rijks-opziener over de spoorwegdien
sten te Groningen, en A . van Loben Seis, ingenieur 
te 'Ï-Graven hage. 

Leeuwarden. Voor de betrekking van directeur 
der gemeentelijke gasfabriek, waarvoor zich 43 solli
citanten hebben aangemeld, ziju door Burgemeester 
en Wethouders aanbevolen de heeren: J. C. W . de 
Ronde, geemplooieerd aan de gasfabriek tc Bonn , 
S . Kenens, adjunct-directeur der gasfabriek te Gouda, 
en W . de Liefde, directeur der gaslabriek le Hoorn. 

Zwolle, llij den Gemeenteraad is ingekomen een 
voorstel der speciale commissie voor het ontwerpen 
van een plan VOOT de verwijdering van fecaliën, om 
aan de heeren I.iernur eu de Bruyn Kops te vragen, 
voor welke som zij genegen zijn een voorloopig plan 
te maken voor de invoering van het Licrnurstelsel 
alhier, met en zonder inrichting voor het maken 
van poudrette. 

Voorts is ingekomen een schrijven der Nederlandsche 
CeiitraalsjKHjrwegmaatschappij, zich bereid verkla
rende eeu avant-projet voor een brug voor gewoon 
verkeer op de pijlers der spoorwegbrug over den Usel 
te doen gereed maken, wanneer de gemeente de 
kosten van dal plan, ten bedrage van j 1000 , wil 
betalen. 

Arnhem, Tot ambtenaar op het bureau van 
dan ingenieur van den Provincialen Waterstaat, iu 
Gelderland is door Gedeputeeide Staten benoemd J . 
Visser, buitengewoon opzichter van 's Rijks Water
staat te Zwolle. 

Goes In den loop van het volgende jaar, waar
schijnlijk in de maanden Ju l i , Augustus cn begin van 
September, zal hierterstede eene tentoonstelling ge
houden worden van nijverheid en kunst op nijverheid 
toegepast, waarin tevens een wedstrijd voor den hand
werksman zal worden verbonden. Zij zal omvatten alle 
producten van fabriek- en handweiksnyverheid cn 
visscherij, die in Zeelanti worden uitgeoefend , terwijl 
aan den wedstrijd zullen kunnen deelnemen alle am
bachtslieden in Zeeland woonachtig, die eenig vak 
uitoefenen , dat tot de handwerksnijverheid behoort. 
Verschillende prijzen worden daarbij uitgeloofd , voor
loopig tot een getal van veertig en 120 getuigschrif
ten. Eene commissie daartoe heeft zich bereids ge
vormd , bestaande uit twaalf leden binnen Goes en 
drie uit nabijgelegen gemeenten. Eerlang zal het 
programnja bekendgemaakt en tie oproeping tot 
deelneming getlaun weiden. 

\ankoiiiliiriiigeii van Aanl-eslcrtingt'ii. 
Vltt;iniln(i. A liet 

Maualrlrhl . te Kl uren. door bet ministerie vau wa
terstaat enz., aau bet gebouw van bet prov. bestuur: bet 
makeu van nieuwe bestratingen, herbi-stratiugm eu het 
verwerken van steenslag op 's Rijksgroot on weg le kl. 
Maastricht -Waal-. Itaming / 3000. 

ZulTen. bij den directeur der g <ntegaslabriek : de 
levering vau Eng. getrokken-ijzeren buizen en fittings. 
kojN'ien «Uiligs eu c |HMtieh'uis. ulles le kwaliteit. 

- Hage, te 1 uur, door burg. cu weth.: lo. de levering 
van bekapte straatkeien; JJo. idem vnu Waal- eu Rijn-
straatsteen; -'lo. bet leveren, leggen en heileggen van 
hanlsteeneii tii>ttoirbatuleii 

MlHrlel.luoi , te (I ureu. door f). Iliiizing.i. bij N. vau 
Utciiui: het afbreken vau bet geheele koebuis en miiidcl-
gebnuw en bet vvedempbonwen daarvan. 

è e s e a , door It. II. Dekker: het met rood zand aanvul
len van eene buisplaats. 

jD.nnUitJK, « liet . 
Utrrrht, te 2 uren, door de maat se happij tot expl. 

van Staatsspoorw,. ann het centraalbureau : lo. het leveren 
en inkepen van eikenhouten dwarsliggers en het levereu 
Vim eiken wisselbout en eikenhout voor brugdekken; 2o. 
het leveren van om wendbare iiiiiitstukken van gegoten 
staal en vau coiitrarails met toebehooren; 8o. bet leveren 
van spoorstaven, stalen lasch- en onderlegplateii en ijzeren 
haak- eu scbroeflMiuteii. iu 2 peiv.: 4o. het makeu eu 
leveren vau stalen tongbewegingen met tebehonren en 
ij/eren excentrieken. 

Joure, te 7 uren, bij I,. Ebhcu: het houwen eener 
vviiikelMmi/iiige. Inl. Iiij den architect Juli. It. Ilorgcr. 

VVorli-rltiK , 1 llrr. 
Hel It >*«C!NIII|N, te 10 ureu. in kamer Alfi van kazerne 

no. 1 : het herstellen van stormschade aau den cootres-
carpo-zeedijk VOOT tie bastions I en II aldaar. Inl. opliet 
bureau der genie. Rauung ƒ 3000. 

Cearlnrhem, te 10 uren. op het bureau der genie: het 
verhoogen en ver/waren van de op militairen Itijksgroml 
gelegen gedeelten van deu Zuider-I.ckdjjk, benevens bet 
doen van voorzieningen aau de sluis aau bet Spoel. Ra
ming ƒ 14,000, 

•-Hage te 11 uren. door het iniuisterie v. ii waterst. 
enz., aan het gelmuw van het prov. b e s t o w : hel aanleg
gen van eene kade in den llreiinielsrlien overlaat, onder 
• le gemeente llreuiuc]. Iul. bij deu hoofdingenieur Van 
der Toorn, te 's-llage en den ingenieur Sticnckcr, te Nij
megen. Itamiiig ƒ 21 400. 

K mrr-oTuiirt . ie 11 uren, door den architect W. II. 
Karn. iu het Hotel-Muller: bet bouwen van een woonhuis 
aan den Ctmhtschestraatweg, aldaar. 

Wurmcrvcfr te 1;» uren. iloor bet gemeentebest.: bet 
bouwen van eene onderwijzers woning. 

Zwolle te I uur, door burg. en weth.: het '-ouwen 
van eene school vooi1 40(1 leerlingen, op een terrein aan 
de Duisteresteeg. 

aoBHterdafl. * nee. 
B u r e n , te \2 uren, door gecommitteerden over den 

gecoinliii nien grintweg van Tiel 'loor Huren naar Kui
lenburg, hij W. If. Beekman: hel onderhoud van dien 
weg ged. '62. 

Mrhevriiinjtrn. te 2 uren, door de Maatschap Sein-
pustdnin, in het Hotel-Run h : het afgraven en wegvoeren 
vau bet zand vau hel SeiiijMHtduiii, aldaar ip. tn. 20,000 
M 1). eu bet maken van straatwegen eu voetpaden on het 
terrein, Inl. bij den hoofil-lieheeremleii vennoot II. I de 
Baan, te Scheveiiingen. 

Haarlem, te jP/, uren. door het iniuisterie vau wa
tei'staat enz.. ;ian het gebouw van het prov. best.: het 
driejarig onderbond der Rijks-zee- en havenwerken op 
Vlieland. Raining • :is.uou per jaar. 

Vrijdag, V Ure. 
tniMerdam. te 10 uren, op het bureau der genie: bet 

bouwen vau loodsen lot berging van artillcriüiaatcriccl, 
op hel terrein aan «de Sniep *, bij Amsterdam. Inl. bij 
tien eerstaanw. ingenieur, altlaar. 

Middelburg, te 10 uren. door bet iniuisterie van wa
tei'staat en/., aan bet gebouw van hel prov. bestuur: 
het driejarig onderhoud vau de Uijkswaterleidingen be
westen en licoosten bet k ut. al vau Neuzen. Itaming 
ƒ6270 par jaar. 

Hamcle, te 10 uivn. door hel gemeen te bestuur : bet 
leveren van 3000 schee tistons steen Instorting. Raming 
f 10,292.50. 

Arnhem , te 12 ureu, door het ministerie van water
staat enz., aau hel gehnuw van bet prov. bestuur: bet 
vervangen vau de Veldweg- en Wow!vlotbruggen door 
ijzeren draaibruggen over het Apeldoornsche kanaal. 
Raming ƒ 10,lfiO. 

/ . ««I le . te 12 uren, door het ministerie van waterst. 
enz., aan bet geitouw van bet pmv. bestuur: het drie
jarig onderhoud van de verspreide lands bruggen in Over
ijsel, in 3 perc Raming, resp.: ƒ1015, ƒ150 eu ƒ375 
per jaar. 

Zaterdag, IO Ure. 
Amsterdam, te II uren, door deu architect .1. II. 

Sehmitz Jr.. namens B. J. .1. \. Bahluiaim: bet verbouwen 
vau bet magazijn. Rokin 81—si;. 

Meerkerk, te 12 uren, door burg. eu weth.: het hou
wen eener school en hel verrichten van vernieuwingen 
en heistellingen aan het VOOT ouder wijzers woning be
stemde buis. Aauw. 6 [lee.. te 11'/, uren. 

•veraaaelt, te 1 uur. door burg. eu weth.: het bau
wen eener nieuwe school en het verhouwen der onder
wijzers woning le Nedenussclt; 2o. bet leveren van 60 
schoolbanken, 5 kastjes ei nige horden. Inl. bij den 
aivhitect J. J. Weve, te Nijmegen. 

l'l rer'.l , te 1 uur. door burg. en weth.: de leveriug 
van ile lieiioodigd aterialen ten dienste tier stedelijke 
gasfabriek iu '82. als: getrokkeu-ijzeivn pijpen, littings, 
euz., koperen littings euz., smeed ij /.er, plaatijzer, spijkers, 
Schroeven enz., blik. zink. tin e iu , vijlen, gietijzer,'glas
werk, tras, verfwaren, Ixirstelwerk, patentolie. poetskaloeu, 
touwwerk enz, zeiveraanl, steenen eu hout, in 14 peiv. 

Zaani-lag, te 1 uur, iu het directicgcliouw van den 
Margaretapolder: bet verrichten van verdedigingswerken 
aau den oever van den eal. EendracliLspolder. 

Maandag, 13 Her. 
Vardrecht, te 12 uren, ten raadhuize: de levering, 

voor den dienst van '82. van bout, hanlsteeneii trottoir
banden en kaïitsteenen, kalk. tras, teer. touwwerk, siuids-
werk en straatsvphoiis. 

Dlnadag, IS Der. 
Haarlem, le lllf', ureu, in de Doele: het maken van 

een furt Iiij IJmuiden (le gedeelte). Aanw. 7 en 10 Dec. 
Raming ƒ138,000. 

* M M I , te 11'/. uivn, -1 ln-i ministerie vau water
staat enz., aan net gebouw van bet prov. bestuur: bet 
verbreeden en verdiepen der Norgervaart. Aanw. 6 Dec. 
Raming ƒ52.467. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: lo. bet 
leveren van eiken wisselbout en brugjiggers, ten behoeve 
van de Suuitss|joorwegen, iu 4 perc: 2o. het leveren van 
eiken dwarsliggers, in 7 perc, ten behoeve van bet ver
nieuwingsfonds Luik—Limburg. 

Utrecht, te 2 uren. door de maatschappij totexpl. van 
StaalssjKMH-wegen. aan het coutrnalbureau : het maken van 
kei bestratingen np de stations K ra h hei idijke, Kruiuingeii 
en Ihezcliiigc. Inl. aan het centraalbureau eu hij den 
sectie-ingenieur I'. W. \ ' . Mieling. te .Middelburg. Aanw. 
6 D«C, tc 8'/, uren. te Krahbeudijke. 

Hurnxdiig. t J Uer. 
'•-Ilage, te 11 ureu, door bet ministerie van waterst. 

enz.: de levering van halktststcen voor de Rijksrivier wer
ken op de boven-Maas, in 2 perceelen. Inl. bij den ing. 
voor het 2e district, te 's-llage en deu ingen. in liet 5e 
arrondissement, te *s-bWh. 

'a-Hage, te 11 uren, door het iniuisterie van waterst. 
enz.: bet verbouwen van eeu gedeelte van bet Valkenhuis 
ten dienste van de Post te 's-Hage. Inl bij den iugeiiieur-
anbitect voor de I,andsgel jouwen C. 11, Peters en den 
hoofdopzichter J. A. Weinberg. Iieiden te 's-llage. Aanw. 
8 Dee., te U uren. Raming ƒ "600. 

"•lad-Ueldeii. te 11 urén, door burg, en weth. van 
Ambt-Deldeii: bet rerbeuwon der school en het bouwen 
van eene onder wijzers woning iu de buurtschap Deldener-
bioek. Inl. bij Jen gemeeiitcouzielitcr. Aanw. 13 Dec., 
van 10—12 ureu. 

Heken, te 11 uren, bij den kastelein BebOS! het ver
zwaren vau den Dull'elscbeii bn n.l ijk te Kekeiiloui, lang 

1300 M. Aauw. 12 ÏW,. te 10 uren. Bilj. inzenden bij 
! deu dijkgraaf tot loi , uren. 
, lleurnlugen. le 12 uren. vanwege bet gemeentehc-
: stuur vau Woorsclno. bij !:. pelster: bet bouwen vaneen 
I schoolgebouw in 3 lokalen, voor samen 112 kindei met 
' ameublement, te Deiirniugeii. Inl bij dun architect J. Moll, 
; te Hengeloo. Aauw. te l l l l ' , ureu. 

Leeuwarden . te r." , un'ii. donr burg. en vveth.: de 
; Stichting van een schoolgebouw met 8 lokalen en eene 
I onilcrwijzei-swoning, op het terrein aau bet Zuidvliet, 

achter de gr 
dei . 

iteS, .1 n». 6. Inl. luj il lire 

olthe tot Echten, 
li een woonhuis. 

Meppel. te * uivn, door Jbr. Mr. Van 
in het Stutiotiskolliehuis: bet bouwen < 
Auuw. te 12 ureu. 

Ilondenlug, 15 Her. 
H-tluge, te 12 uren. dooi' bet ministerie vau koloniën: 

de levering van 2 metalen brugpijlers enz., teu dienste 
der Staatsspoorwegen op Java. 

'N-llage, te 1 uur. door bet ministerie van koloniën: 
de levering van den indalen bovenbouw van 2 bruggen 
van 54 eu 162 M., en 2 verlengstukken voor het stellen 
van die bruggen, ten dienste der Staatsspo -rwegen op 
Java. 

Haarlem, te . " . uren, door bet ministerie vau wa
terstaat enz. aan bet gebouw van bet prov. best.: het 
driejarig onderhoud der Itijkw. eu haven werken op 
Marken. Aanw. 8 Dec. Riming J 11000 per jaar. 

Vrijdag, til Dec. 
Arnhem, Ie 12 ureu. door bet ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
éénjarig onderhoud der Berkelwerken, in Gelderland. Aan
wijzing « en 10 Ihv. Raming ƒ 180QL 

«J ran Ingen , te 12 ureu. Soor bel ministerie van Wa
terstaat enz., aan bet gebouw vau het prov. bestuur: het 
driejarig otulerl I van de beide Statenzijten en betdaar-
tusschen langs de Aa -trekkend jaagpad. Aanw. « Dec. 
Raming /'2000 | M T jaar. 

/vu,Me, te 12 uren. door bet nniv. bestuur: lo. bet 
bouwen van eene schutsluis u\> de Dedemsvaarl. ter ver
vanging van de bestaande schutsluis no. 3. met bijbe
hoorende werken. Aanw. 7 Dec., te 12 uren. Raming 
f SU.W50: 2o. het driepirig onderhoud vau de verspreide 
bruggen en het tolhek met aan hooren enz., ten laste der 
prov. Overijsel. Raming / 235 per jaar: 3». bel leveren 
van 2 paar ijzeren sluis. Ie ureu. eeue ij/eren ophaalbrug 
eu eeuige andere ijzerwerken ten belmeve van de nieuw 
te Louwen sluis no. 3 op de Dcdemsvaart Aanw. II Dee. 
Itaming ƒ5150. 

Z u i l e n , te 2 uren. ten raadhuize: lo. de leveling van 
st hoolnieii beien voor bet gymnasium; 2o. het maken eener 
nieuwe meslplaats. 

Zaterdag, 17 Her. 
Ürave. te 11 uivn, len ^emeeiiteliuize : de verhouwen 

de vergrooting ihr schoollokalen. Aanw. te U uren. Ita
ming J 7'JOO. 

'a-ll«ge, le !'ƒ, uren. np het station van deu Roll. 
spoorweg: hel verbouwen van 2 beslaande steenen brug
gen en het bouwen van 2 nieuwe bruggen, tn den straat
weg Misschel) Den Haag en l.oosduincii, ten dienste van 
de West landsche Stoouitnunwegiuaatscliannij. Aanw. 14 
Dec., te U uivn. 

Manndag . IV Mer 
H H i i o l r l r h l , te 10 uren. door het iniuisterie vau wa

ter- Iaat enz., aau bet gebouw van het prov. hestuur: het 
verrichten vau baggerwerk tot verbetering der Zuid-Wil
lemsvaart tusschen sluis 1» le Belgische givns na hij 
Loozen in de gem. Weert. Aanw. 15 Dee. Itaming /*BB0t». 

/all-Kammel. te 1 uur, door burg, en weth.: lo. het 
bouwen van et school voor L. O. met 10 lokalen en 
eene overdekte speelplaats: 2o. het leveren en stellen van 
het schoolameubleineiit. Inl. bij den gciuivntcarchitect 
A. M. A. Galden. Aanw. 17 en IU Dee., te 10 uren. 

Illnadag, ZO Her. 
Leeuwarden, te 1 uur. door bet ministerie van wa

terstaat, enz.: aan het gelmuw van het prov. Itestuur: ln. 
bet éénjarig onderhoud van de havenwerken te Staveren. 
Aanw. 14 en 16 Dec. Raining / " H l U : 2o. het tweejarig 
onderhoud der werken van den Koudumer Slaperdijk. 
Aanw. 14 en If. Dec. Raming J 1600 por jaar. 

i ' i r i ' i iu. te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Staatsspoorwegen aan bet rent raai bureau: het leveren 
van metalen dwaisliggei-s met verbiinlingsdeeleu. in 5 perc., 
ten behoeve van het vernieuwingsloiuls Luik—Limburg, 

Waenadag, - 'I Her. 
'a-llage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: lo. bet met b.i/.altsteen eu steeiipuin bestorten vau 
de heide dammen langs bet Keteldiep. Aanw. 17 Dec. 
Raming ƒ25,000 ; 2o. hel 3jarig onderlioud van 's Rijks 

K ile 11 veerhoofdeti np bet eiland Riueulmrg. tegenover 
rielle en Maassluis eu aan de zijde van Maassluis. Aauw. 

17 Dec Riming / 13 .0 per jaar; So, tic verruiming van 
deu mond der Koningshaven te Rotterdam tusschen de 
kilometer-raaien 140 en 142. Aauw. 12 en 14 Dee. Ra
ining ƒ27,320. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. 
enz., ten dienste der Stiatsspoorwegen: bet makeu en 
stellen van overweg-afsluitingen, afstand- en andere U-e
kens, voor bet gedeelte Kesteivn—Hessen—Eist. van den 
spoorweg Ameisfuort—Nijmegen, lui. bij den hoofdingen. 
te Arnh Aanw. 12 en 14 Dec., te 11 uren. Raming 
ƒ 13.620. 

Aaaen. te 12 uren. door bet prov. bestuur: het 4jarig 
onderhond van den prov. weg van Assen over Rolde en 
Gieten naar dc llilte. Iul. bij den ingen. van den prov. 
waterstaat J. 1'. Havclaar, te Assen. 

Ilanderdug, tt lier. 
Haarlem, te 2 ' , uren, door bet iniuisterie van wa-

tei-staat eu/.. aan bet gebouw van bet prov. best.: lo. het 
driejarig onderhoud van de groote- en andere Rijkswegen 
iu Noord-Holland, in 5 perc. Aauw. 15 Dec. Raining per 

jaar: pen-. I / 21.two: perc. 2 ƒ19,810; perc, t ƒ7110; 
perc-4 _/8230: peiv. 5 ƒ15.420; SO. bet aanleggen vau 
werken tot verdediging van bet strand benoorden Petten. 
Aauw. 15 Dcc. Itaming ƒ62.000. 

Vrijdag. Sa Der. 
Middelburg, te 10 ureu. dooi' hel ministerie vau wa

terstaat en/., aan bet gebouw van het prov. hestuur: 
bet verbeteren van de Rijkswaterleiiling teu westen van 
het kanaal van Neuzen. Aauw. 17 eu IU Dee. Raining 
ƒ4700. 

Arnhem, te 12 uren. tloor bet ministerie van wateist. 
enz., aau het gelmuw vau het prov. best.: het ophoogen 
van 2 gedeelten Hijksweg UlSSCl le duikersluis en de 
voormalige vestingwerken te Deventer en de Koerhuisbrug 
(behoorende tot het 7e perceel der Rijks-grootc wegen iu 
Gelderland). Aauw. 15 eu 17 Dec. Itamiiig fOm. 

Helder, te 2 nren, door burg. en vveth.: de straatver
lichting aldaar, doormiddel van steenkolengas. 

Zaterdag, 24 liet 
Middelburg, te 2 uren, door het iniuisterie van wa

terstaat en/... aan hel gelmuw van het prov. bestuur: lo. 
het bouwen vau eene schutsluis iu het zijkanaal beoosten 
Sas-van-Gent. Baming ƒ713,01x); 2o. het maken van een 
zijkanaal beoosten Sas-vaii-tlent en het verbreeden en 
venliepen vau liet Nederlandsch gedeelte van het ka
naal van Neuzen. Raming ƒ500,000; So. het bouwen van 
eene ijzeren draaibrug met vast gedeelte over het zijka
naal uaar tie Passluis. Raming ƒ 23,500. Aanw. vau alle 
werken 16 en 17 Dec. 

Utrecht, te 2 uren. door het iniuisterie van water
staat enz., a.m bet gelmuw van bet prov. hestuur: het 
driejarig onderhout) vau het gekanaliseerd gedeelte vau 
den Hollandscbe-IJsel. Aanw. 17 en 10 Dec. Raming 
ƒ 15,000 per jaar. 

Illnadag, 27 Der. 
Derdrerht. te 12 uren, ter secretarie: het maken vau 

den waterton-u en het ketelhuis voor tie hoogdrukvvatcr-
leiding te Dordrecht, met de levering der benoodigde ma
terialen. Aauw. 21 Dec, te 2 ureu. 

Waenadag, SS Der. 
'••Hage, te 11 ureu. door het iniuisterie van waterst, 

enz.: lo. hel verrichten vau werken tol verbetering van 
ile Hoven-Maas ouder de gemeente Beesel, Misscbeii de 
kiliimetei iiiiiien Ul en U>2. Aauw. 20 en 22 Dec, Raming 
j 12,300; 2o. bet verrichten van werken tot voortzetting 
van de verbetering der HniÜI Maan onder de gemeente 
We-sein, tusschen de kilometerraaien (13 eu 65. Aanw. 
20 en 22 Dec. Riming ƒ4170; So. het verrichten vau 
werken tot verbetering van de Hoven-Ma, is under de ge
meente Megeti, tusschen tie kilometerraaien 202 en 204. 
Aanw. 22 Dec. Ruining ƒ 48,000. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag :t December 1881. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van waterst. 
enz.. teiidienstederStaiitssptairwegen: In. bet maken van 
de aardehaan. de kunstwerken, den hovenUniw. de over
gang*- en eenige verdere werken voor den spoorweg 
Merwede -Goriiicheiii, en het makeu van lioruialiseeriiigs-
werken in de Beneden-Merwede Lij lïaanhoek. Inl. bij 
deu eerstannw. ingenieur Ie Gorinchem. Aauw. 17 en 10 
Dei-. Raming ƒ 2.470.000 ; 2o. het maken vau de iunde-
baau, de kunst- en andere werken voor het gedeelte 
('iivk-Bougcn van den ipoorwsg Nijmegen - Venloo. Inl. 
bij deu hoofdingenieur, te Arnhem eu den seclieiiigenietir. 
te Nijmegen. Aauw. IU eu 21 Dcc., te 12 ureu. Raming 
ƒ 224,000. 

Danderdag, SW Drr. 
Haarlem , te VU uren, tloor het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw vau bet prov. best.: bet 
driejarig onderhoud van het Groot Noonlhollaudscb kanaal, 
in 7 peiv Aanw. 22 Dec. Raming resp.: /22,400, ƒ 14,750, 
ƒ 11,250, ƒ 10.U5O, ƒ15.800. ƒ 16,700. J 23,130. 

VrUdag, 80 Der. 
'a-Haaeh, te 10>/, uren, door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan bel gebouw vau het prov. bestuur: 
liet driejarig onderhoud der Rijks-grootc wegen iu Noord-
Brabant, iu 10 perc. Aauw. 24 Dec. Raming resp.: 
f6850, ƒ6050, ƒ8010. ƒ «ISO. ƒ58110. ƒ2620, ƒ8860, ƒ3000. 
ƒ8400. /8880. 

Zwolle, te 12 ureu, door het ministerie van waterst. 
enz., aan het gebouw van bet prov. bestuur: het ver
beteren van het gedeelte van het Hijkskanaal het Men-
pelerdiep, van Leeuderlz hij bet Oudcdicp tot aan ile 
sluizen te Zwartsluis. Aanw. 22 Dee. Ramiug /'32.050. 

Waenadag, 4 Jan. IftWS 
'a-llage, le 12 uivn. door het ministerie van water

staat enz., teu dienste der Staatsjioorw.: het maken van 
geitouwen, het leggen en verleggen van siNireii en eenige 
bijkomende werken tot uitbreiding van tiet station Gel-
tlermalsen. ten behoeve van den sjmorweg Dordrecht-Elst. 
Inl. bij den i-eistaauw. ingenieur te Gnrinchcin. Aanw. 
27 en 28 Dec., te l ' / i D i m Raming ƒ122,600. 

Afloop van Aanbesiftliiigen. 
Haagc-Zwaluwr, l'J Nov.: het maken vau geitouwen 

en levereu vuu een stoomwerktuig voor een le stichten 
stoomgemaal: minste inschr. waren: 

gebouwen: A. Koiteweg, te Zevenbergen, ƒ 78H4; 
stoomwerktuig: ('osiju en Co, te Gouda, j 10.200. 
Hellek, 23 Nov: het bouwen van een nieuw middel-

schip eu 2 nieuwe zijbeuken om de R. K. kerk; ingek. 8 
bilj.. als: 
P. Penning, te Kessel, f 8260 
M. I'ollaert, a Gebrnek-Miiasiiiel, » 8172 
M. Reiuders, i Horn, l BON 
M. Janssen, * Maasbracht, » 7550 
II. Giesbers, * Kessel. • 7440 
L. Puuh. » Roermond. • 7340 
J. Wielen, . Kessel, a 7236 
W. Vei-straeleu. - St.-Ddilieiiberg, » 600» 

Oldebaarn , 23 Nov.: het houwen eeuer boeiviibcliiii-
zing. onder beheer van den architect J. A. Mivssen: in-
t-'ek II 12 bil)., als: 
J. Pijkslra, te Bergum. ƒ 17,700 
U. v d. Veen, » Tervvispel, » 14,054 
('. Schiere, » Booriihergum. » 14,565 
K. Tolman. a idem i 14,327 
S. S. Bij 1st, i.i, a Beetsterzwaag, « 13,880 
.1. II. Pmilsina. a Terwispcl, . 13,327 
A. .1. Kukkens. „ Britsum, i 13,000 
.1. L. Eppinga, a Lippenhuizen, i 12,030 
II II. van Dam, n Gorredijk, l 12,868 
f. W. vau Kijk, i Lippenhuizen, i 12,778 
S. W. de Boer, • idem . 12.180 
l i . J. heiining, » Ureterp, » 11,700 
legund. 

1 I ret lit , 25 Nov.: het bouwen van eeue ijzeren Op
haalbrug, voor de Nederl. Tram wegmaat schappij, over tie 
vaart le (ludehaske; hn/ek. 2 hilj., als: 
K. B. Keeiisliu, te Bolsward. ƒ 5270 
A. E , Stijkel, .> Appiiigodum, » 2600 

Helle» oei-luis . 25 Nov..- het verbeteren van de spoor-
padeu vau bet magazijn van torpedo's; minste inschr. 
was W. van Leeuwen, te Hellevoetsluis. voor ƒ 3385. 

Middelburg, 25 Nov.: bet onderhouden eu verbeteren 
giii . '82 van de havenwerken te Breskens; ingekomen 
10 bilj.. als: 
A. Tholens. te Uuek. f 6550 
11 Hage. .. .Middelburg, . 0400 
•I. Ik'rtou, » Biervliet, » «340 
.1. v. d. Sonde, • Breskens, » 6300 
J. v. d. Nook, n Middelburg. i 6300 
J. .1. ÜCkee, » Breskens, a 6220 
J. ile Witte. » Vlissingen, » 6150 
C. A. Kalis Az., » Middelburg, l 6000 
I. van Male, . Breskens, » 5098 
I'. Monjé, i. idem • 5880 

Mlavenlaae, 25 Nov.' bet verdedigen vuu den onder-
zeescbeii oever door steen bes tor ting aau de waterkeering 
vau bet waterschap Staveiiisse: ingek. 7 bilj.. als: 
J. Tollenaar. te Neuzen, ƒ 0060 
0. de Jong, a idem * 0000 
E. Mouthaan. » Zierikzee, • 088Ö 
1'. A. v. d. Velde. . Neuzen, » 0870 
.1. Veikuijl IJuakkelaar, - Vlissingen, •> 07'JO 
1. van Male Dz., i Breskens, • 0787 
11. Hage, a Middelburg, I 0C60 
gegund aan 1. van M.ile Dz. 

Aniernfaarl, 26 Nov.: het houwen van eene kazerne 
met uiiiicxcu voor bereden wa|iens: ingek. 12 hilj., als: 
Tom en Van Bergen 

Henegouwen, te 's-llage, ƒ 455,700 
I'. Audriesseii, » Hilversum, •• 440.000 
A. Keei-s, » idein » 447,700 
II. vau Rlujii. 1 Naardcn. 1 4:17,600 
K. Hollander. a Utrecht, » 437.100 
W. A. G. Jansen. a idem - «16,000 
Ph. Verbruggen, Waddinksveeu. |» 432,000 
Bekhuis en Damstr.i, » Leeuwarden, »i 420.200 
J. Bosbouwers, „ Utrecht, » 429.000 
Jan Smit V i l , • Slikkerveer, a 420,000 
II. Voerdendag, a Dordrecht, a 417,000 
W. J. Kolkert, a Deventer, * 414,680 

't Zandt, 25 Nov.: bet bouwen van eene school met 
4 lokalen, ouder beheer van tien bouwkundige Ü. de LOOOW 
VVielaud: ingek. 16 bilj.. als: 
J. Roltiuan, te Lonja-rsiiiu, ƒ 11,325 
A. Medendorp, a 'tZaiidt, » 11,170 
II. Nieland, l Warfum, » 10,825 
K. Lens, i Ruiscbubrug, a 10,748 
Sthiere, a Rottevalle, •• 10,584 
J . Zeldenrust, i Warfum, * 10,500 
T. de Hoer. a Hoogezand, a 10,400 
II. Bos. » Uitluiizermeeden, a 10,450 
II. Wildeboer, i Opvvienle, » 10,444 
P. Nieland, l Wirdum, 10,425 
J. Broos, 't Zandt, > 10,206 
T . Veldman, > Zeerijp, • 10,286 
A. Pastoor, a Stedum, • 9,985 
J . Olfringa, • Uitbuizeniieedcn, • 0,968 
W. Scheltens, » Earuisuui, a 9,893 
N. Lellei-s, a Uskwert, a 0,538 
gegund. 

Deventer, 28 Nov.: het bouwen van een oven in de 
terra-cottafahrick vun de tinna Grolleman en Nierdt; 
minste inschr. was J . Zandvoort, te Uitventer, voor ƒ663. 

Hoorn, 28 Nov.: het bouwen van een woonhuis, loge
ment en doorrijstal, teu dienste en voor rekening vau 
A. Bakker, up den Koepoortsweg. te llooni, under beheer 
van den architect J . H. van der Horst: timmerwerk inge
komen 7 biljetten als: 
II. de Nooi, te Westwoude, f 10,200. 
1'. Smit, » Hoorn, i 0,395. 
I'. J . Blaauw, » idem • 7,000. 
GL K. v. d. Lijn. » idem a 6,800. 
J, iii-Teiiln '. nl-|i.it, ., idem a 6,410. 
J . Rustenburg, /> idem u 5,867.50 
(1. J . de Vries, n idem a 5,200. 

met-elweik ingekomen 5 bilj., als: 
W. Oks. te Hoorn, ƒ 8731 
II. de Nooi, a Westwoude, a 8100 
J . Bieren broodspot, .. Hoorn, » 6900 
J. van Petten, a idem • 6987 
II. K.ddenbai h, • idem I 6288 

schilder- eu glaswerk ingekomen 6 bilj., als: 
J. Wnestenbiirg en Co., W Waarn. f 2101 
j. c. Dodoek, 0 idem • 2040 
0 . Kuiper, a idem 1 2003 
T. J. Miibtvn, l idem » 1083 
K. Bakker. 1 idem a IU49 
Jb. Oenzenbroek. » idem a moo 

Itaalgieteiswerk ingek. 5 hilj., als: 
W. da Vries, te Hoorn, ƒ LOM, 
II. de Nooi. .i Westwoude, a 008 00 
P. II. VeraOppsn, 1 Hoorn, a 956. 
J. I'. Woeslenbiirg Jz., a idem * U21. 
W. Akkerman, > idem * 875. 

Uitslag der gunning over drie dagen, 
tiranlngrn, 28 Nov.: het maken van een klinkerweg 

voor S. II. Bouman, onder beheer van deu architect T. 
van Balen; ingek. 12 hilj., als: 

A. de Vries, f U500 
D, Doottse OU B. Schuur, • 8750 
A. Nijdaiu Jr., 1 S'i97 
J. F. Lijheritig, » 8141 
T. Bos. 1 7775 
J. N. Kruizinga, 1 7736 
II. Vormsma, 1 7504 
T. 1.1. Jelsema, 1 7387 
B. Jliiizhiga, .. 7241 
S. de Wit, * 7373 
R. J. Dijkstra. a 6900 
P. II. Dopheide, a 6875 
gegund. 

Dardrerht. 20 Nov.: het bouwen eener kazerne voor 
het korps ponlomueis: ingek. 15 hilj., als: 
J. J. van Shiisdaui, te Donlrecht, ƒ 168,000 
J. Bosbouwei-s. .i Utrecht, a 166.700 
J. Visser, ., Papendrecht, • 150,848 
II. Voordendag, • Dordrecht, a 156,000 
K. Ibillaiider, a l'treeht, . 15-1,330 
J. Smit VII, « Slikkerveer, » 154.000 
Q D. Klein, » Mia-rdijk, a 15S.960 
N. Klaus, . Dordi-echt, a 153,740 
A. van Zeist, » Amsterdam, a 153,490 
C. Ilongeiidooni, » Giesendam. a 151,400 
A. Rutgers, Ifciskoop, „ 149.8(H) 
II. Degens Jr., » Dordrecht. a 148,387 
Pb. Verbruggeii, - Waddinksveeu. - 147.71X1 
A. du Vtjn. a Dordrecht, a 138,576 
.1. J. Konymuus, » Dordrecht, a 138,568 

Aaaen. 29 Nov,: de verbetering van hel in Drente ge
legen deel van het Meppelerdicp: iugek. 2 bilj., als: 
t'. van Baaien, te Nieuweschaiis en 

J. G. Linzel, » Stadskanaal. ƒ 'J6.40U 
J. N . Krui/inga. a Groningen, i 93.050 

Vtaardingen, 20 Nov.: het houwen vau 3schoolgebou
wen, elk vi air 336 kinderen eu hel verlam wen eeuer school, 
under beheer van deu aivhitect i. I. van Waning. 
« j p m a a - m p i H f-r-r-r^ — | e 
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f 37.495 
- 37,475 
i 37,440 
i 86,500 

W, Volker, te Sliedrecht. 
I. A. van Haaften, » Idem 
C. Ilart.ig. i jdem 
l ' . Roskam Jz., » idem 

Haarden, 30 Nov.: bet bouwen van 
schoot lint gymnastiek lokaal en onderwijzers won im:. ei 
bet uitviH>ivii van eenige werken aan het bestaand 
sclnailgcl w ingekomen 8 hilj. als: 

• Amsterdt W. Peters n Koelnfsc 
1 V. Levering en Hendrik' 
i G . Slaap 
. V. I. Jurriotis, 
| G Majoor, 
i E. van Klaarvvatcr. 
; H. van Astmivii, 
1 J. D. Ilufen, 
I Irnhrin. 1 I 
I ingek 5 hilj., als : 
I W. Slotlaami, 
I M. Janssen, 
I .1. II. v. d. Ven, 

G . J. [.mussen. 
P. Mulla.ut. 

Zeist. 
• Amsterdam, 
0 Naaiden, 
* Bnssum 
a idem 
i> Naaiden, 
» idem 

hel metselen vai 

te Velp, 
1 Arnhem, 
» idem 
a idem 

idem 

/' 39,425. 
II 3:t.'j\J5. 
» 33,000. 
» 33.000. 
I 32,870. 
II 30.885.68 
II 29,850. 
a 26.0U0. 

2 brandputten 

f 1780 
'-. 14?0 

1300 

«Ie gunning is in beraad gehouden. 
Haar lem, | Dee : het Sjarig onderhond de 
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Zaandam. 29 Nov: bet maken van eene brug voor 

voetgangers over de Achterzaali; ingek. 17 bilj., als: 
I'. P. W. Dessing, te Gouda, ƒ 24,200 
J. de Vries en Co., » Pur elide, a 23,865 
J. Kooij, • Amsterdam, a 22,800 
M. Deut.'kom, • Idem a 21,047 
J . Otter, » Koog a/d Zaan, a 21,000 
Kolder, a Gnxmluo, i 20,747 
('. Geils » Westzaan, a 20,307 
A. van Weiisveeii. • Amsterdam, a 80,300 
Wed. G. Gras en Zn.. • Zaandam, » 20.200 
]>. van Essen, « Halfweg, 19,897 
M. Sum Mz.. a Zaandam, a 19,859 
K. Brugman, a idem a 19,800 
l'eiiu en Bauduin, a Dordrecht, • 19.725 
J. Visser Gz.. a Papendrecht, a 19,716 
D. Vorlaan eu Zu., a Zaandam. » 10,490 
II. J . MeekeiN, a Amsterdam. a 18,848 
II. v. d. Weenie, » idem a 18,240 

Amatrrdam, 30 Nov.: het maken van eeu gebouw, 
bevattende spreekzaal, bibliotheken, studeerkamers, ver
gaderzaal euz., op een teiiein aan de Hapcuhiugerstraat, 
nos. 109 eu 111. aldaar. ler Ite lieer vau de architecten 
l i . B. Salm eu A. Salm G.Bz; ingek. 20 hilj., als: 
11. C. DoriSS, te Amsterdam. ƒ 02,000 

idem 
i idem 
) idem 
1 idem 
I idem 
• idem 
> idem 
> idem 
ii idem 
• idem 
» idem 
> idem 
' idem 
> idem 
> Buiksloot, 

Amsterdam, 
• idein 
i idem 
< 's-llage, 

P, Hoelofsen, 
J. P. Rieken en Krot, 
L C. Scha.ule, 
Oerlijn eu De Haan, 
W. dc Waal. 
Timmer en Kurstner, 
W. Voskuijl, 
Crattff en Schouten, 
A, Aaldcrs 
11. vun Buuren, 
0. Woud, 
W. Cornelissen, 
K. .1. R. van Dammen, 
F. Reijnierse, 
W. Qreere en Pet, 
J . Koster, 
E. l i . ('uijpers, 
I'. O. Warniers, 
E. M. Rood, 

'a-Hage, 30 Nov.: lo. het maken van 
Itijks-oever laugs de rechter normualhjti de 
wede ouder de gemeente Sliedntht; ingek. 
L. A. van Haaften, te Sliedrecht, 
A. Volker L l . , •> idem 
W. Volker, i idem 
L. Kalis K/.. a idem 
l ' . Il.ii l i . ' , a idem 

2o. het maken van verdedigingswerken aan den rech
teroever vun bet Mullegat, tusschen de kilometerraaiei] 
121 en 12-3; ingek 14 hilj., als: 
A. G. Ilnv-kes, 
A. L. van Wijiigaarilen II/.. 
L Brand Dz„ 
P. Bos Az., 
A. Volker Lz., 
T. Volker, 
C. v. d. Plas, 
B. de Hoog, 

Bot Cz., 
T, de üiv«ot, 

88.61 M) 
88,1 H Ml 
78,900 
75,800 
75,500 
74,884 
74,324 
60J70 
69.620 
69,130 
Ü9,lt)j 
80,100 
69.000 
68,600 
116.499 
66,277 
65.886 
64,878 
54.300 

een gedeelte 
Nieuwe-Mer-
5 hilj., als: 

ƒ 11,900 
a 10,000 
» 9,446 

8.740 
8,740 

te II.' 1. 1 a 43,060 
» Sliedrecht, ƒ 40,750 
a Giesenduiil, 1 40,540 
i Dordrecht • 40,400 
i Sliedrecht, • 40,00o 

Dordrecht, a 39,067 
a 39,957 > Hardinksveld, 
a 39,067 
a 39,957 

i Gorinchem, 'i 38,99,) 
Sliedivcht, » 38,790 
Giesendam, a 38.10Q 

To Darmstadt, bij Diehl, wordt een llandbueh 
der Architektur uitgegeven door Prof. J . Dunn, 
Prof. II. Ende en Prof. Dr. E. Schniitt, met mede
werking vnn vakgenooten. Het zal twaalf handen 
en vier hooldafdeelingen tellen: I. Allgemeine Hoch-
buukunde (techniek van de bouwsiolfen, rtatica der 
bouwkundige samenstellingen , bouwvormen), II. Ilau-
stile (bouwkunst der oudheid, der middeleeuwen , der 
Renaissance, der laatsie tijden), III. Hochbaucon-

êtruetionen (conetructiedeer, rundeoringen, huiebouw, 
enz., bestuur van deu bouw der werken), IV. £inf-
werfen und Antugc der (lebaude faichitectonische 
samenstelling, gehouwen ter bewoning, voor den 

[ handel, voor het verkeer, voorlandbonw*doeleinden, 
I voor bei bet g ing , uitspanning, vereenigingen, voor 
! gezondheid, voor opvoeding, wetenschap en kunst, 
i voor bestuur en wetgeving, voor eeredienst. voor 
, herinnering aan gedenkwaardige gebeurtenissen en per

sonen : aanleg en vergrooting van steden). 

Uit het met zorg bewerkte programma blijkt, dat 
. hier een grootsche. het geheele gebied van het lloeh-
• bauwesen omvattende arbeid bedoeld wordt, en als 

de uitvoering beantwoordt aan het plan, zal het werk 
zijne wedergade niet hebben, noch in Duitschland 
noch daarbuiten. De reeds hierboven medegedeelde 
namen rechtvaardigen de gunstigste verwachtingen 
en de verschenen deelen beloven door inhoud, stijl 
en uitvoering hare verwezenlijking. 

Vei sch enen zijn totheden : 
I. Abtheilung, Rand I. Seite 1—192. Het be

gin is een schoon geschrevene inleiding van Dr. 
Essenwein (Neurenberg), waarin beproefd wordt, 
uit de wetten, die aan elke menschelijke schepping 
ten grondslag liggen, de beginselen van het bouwen 
af te leiden. Daarop volgt een korte ontwikkelings
geschiedenis der bouwkunst uit het standpunt van 
den geeeUedachrrjver der beschaving. Hierbij sluit 
zich aaa: die Tcehnik der wichtigeren Baustoffe. 
Stelselmatig wordt alles weggelaten wal lo l de delf-
stofkunde. aardkunde, scheikunde en technologie be
hoort. Door Prof. Ezner en deu heer Lanbftrk (Wee
nen) wordt het constructie-hout, zijn bewerking en 
bewaring behandeld, door Prof. Hauenschild de na
tuurlijke en kunstmatige bouwsteeiien, hun beproe
ving en bewerking; verder de ceramiek of hei bakken 
van k le i , de mortelsoorten. Eindelijk ijzer en staal, 

De schrijvers geven een goed overzicht en zijnop 
de hoogte van d e jongste litteratuur; delailteekenin-
gen zyn iu den tekst gelascht. Aan het slot van 
elk hoofdstuk is een uitvoerige vervvijziiiif uaar de 
bronnen, (f) 

Vervolg iler Itmrliten e» MeiNMingen. 
B I N N B N L A N D. 

A m s t e r d a m . Pl an en teekeningen ziju gereed 
van een door particulieren te stichten overdekte markt 
in het eieuwe kwartier tusschen Stadhouderskade en 
Gerard-Poiistraat. Voor een betrekkelijk geringe 
som zullen verkoopen van groenten, wi ld , bloemen 
e u . daar gelegenheid vinden hunne waren aan den 
man te brengen, met gebruik vau een kelder voor 
bewaring 00 verpakking. De markt is ontworpen 
met diep souslerrain en galerijen, en is een eerste 
poging van dien aard in deze stad. 

Steenbergen. In de buitengewone verga lering 
van stemgerechtigde ingelanden vau het Heemraad
schap van den Ro^iidiialsche-en-Sleenbergsi-he-Vliet 
is ingekomen e e n voorstel, strekkende o m : o eene 
uitwateringssluis te leggen mui hel beneden-Sas; b 
eene betere afwatering te bevorderen van hét boven
gas; c in overleg te treden met het Gemeentebestuur 
van Hergen op-Zoom ter verkrijging eener sluiting 
van het zoogenaamde Papcugat en afvoer van dat 
water tloor de Zoom uaar genoemde gemeente, on
der • '"I behoud eener nadere subsidie. De Vergade
ring liesloot, de onder a en b genoemde werken te 
doen opnemen, en aau het onder e genoemde hare 
adhesie te schenken. 

Varia. 
H o u t , bewaard volgens het patent van 

Frank, neeml too in iliclulicid un hunlheiil, /bin
der ilut du taniliuid der vezels Kbada lijdt. Het 
biedt weerstand te -̂en /.wam , vervaling en den worm. 
Bij het verven heeft men minder kleurstof noodiff. 
Als liet doordringen behoorlijk gwnhlndt, wordt bij 
het verven de kleur zoo schoon, dat men slecht, 
Kelden later opnieuw behoeft aan te strijken. Met 
hout kan versch worden aangewend; duur/aam ge
maakt eikenhout b. v. is binnen zes tot negen maan
den voor alle doeleinden te bezigen, terwijl het an
ders drie lot vier .jaren moet blijven liggen. De 
kosten bedragen voor gewone deelen 42 cent per 
vierkanten meter, f 

De Amerikaanache houtsoorten yellow 
pine en cypress worden om hare uitmuntende hoe-
dauigheden meer en meer in Duitschland gebruikt, j 

Metaal van Spenoe zou aai wunienlylu- aan
wending kunnen vinden, in dc (ilanls van lood, 
bij ile verbindingen van gns- en waterleidingen. Ili-t 
is veel goedkooper, naakt diepe nHgraving onnoodig 
en bespaart alzoo ook tijd. Te Edinburg wenlen 
twee op zulke wijze verbonden builen blootgesteld 
aan een druk van twaalf dampkringen, zonder de 
geringste ondichtheid te veil.«men. 1 lelijke uitkom-
sten verkreeg men te Londen. Vier buizen, elk van 
2.74 M . lengteen 0.15 If, middellijn, werden, op 
schragen liggende, met metaal van Speiice gedicht; 
na afkoeling, d, i , „ a eenige minuten, wenlen alle 
middenstcunsels verwijderd, zoodat de huizenrij «hi-hts 
aan hare uiteinden gedragen werd. / i j buiig 18 cM. 
door, zonder dat er lekken onstonden. 

Met wijken van den bodem zal alzoo voor de met 
Spence's metaal rerl len pijpen niet licht gevaar
lijk kunnen worden. Ile Kngelschen bedienen er zich 
dan ook reeds in ruime mate van, temeer daar het 
minder Invloed op hel water heeft dun lood en ijzer. 
Ook leent het zich roortl-eBeuJk t"t het gieten van 
ijzer in steen of hout (doken en dergelijke). 

Het gpenee-metaal wordt nu door l i . Talbot te 
Berlijn geleverd: 

beneden de 1UU kilogr. voor 0.5 mark het kilo , 
van 1 0 0 — 2 5 0 » . 0.45 > . , 
boven de 250 . , 0.40 , » ,, 
Het gebruik is veelzijdig. 

Stalen spoorstaven. Omtrent den duur daar. 
van heeft de scheikundige \an den ffcfirun/famül R a i d 
roarf C. II. Dudley grondige onderzoekingen inge
steld, waarvan de uitkomsten met de heerschende 
meeningen in tegenspraak schijnen tc zijn. ll i j be
vond namelijk, dat de staven, die Ben langzame tl-
slijting aanwijzen, tot de mekere bouwstof behooren, 
waaraan een kleinere vastheid tegen breken bij grootere 
Hamen trek k ing , zoowel als eeu geringer koolstofge
halte Is-antwoonhle; terwijl de bouwstof der snel af
slijtende spoorstaven door hare grooten- vastheid tegen 
breken bij geringere samentrekking zich kenmerkte 
als hanl staal. Kene verklaring wordt daarin ge
zocht , dal met de grootere hardheid van de bouw
stof de aanrakingsvlakle tusschen rad en staaf klei
ner wordt, zoodat de bijna in één punt vereenigde 
dl uk ook sterker werkt op do afscheiding van enkele 
deelen. Men moet, volgens Dudley, zooveel moge
lijk lyoorataven van u w * staal beugen, welkskool-
slolgehalle 0 .25—0.3»/ , , , welks mangaangeluilte 
0 . : i—0.4% en welks phwphorgehalte 0.1» niette 
boven gaat. 

Gewalsd ijzer. De Minister van Openbare Wer
ken in Pruisen wijst de hoofden van nijverheids-on
dernemingen, in hun behing, op het voordeel, zich 
" "e'1' « van du door de Commission des Ver-
bundes deulseher Architect- und Ingenieur- Vereine 
und des Vereine deulseher Ingenieuze vastgestelde 
normale dwarsdoorsnede voor gewalsd ijzer, voorzoo-

ure niet dooi het eigenaardige van enkele samen
stellingen en verbindingen andere vormen noodzake
lijk wonlen. Hok in het groothertogdom Baden is 
door den Minister van llinnenlandsclie Zaken aau de 
Oberdirrelion des Wasser-und Slrasscnbaues ge
last . bij de iu hare diensttakken rootkanende bouw-
werken, zooveel mogelijk de voorgestelde normale 
dvvai-siloorenede te volgen. KersWaags zullen zij wor
den ingevoerd in ,1e diensttakken der groothertog.-, 
lijke liahn- und llochbauverwaltung. 

Marmer van Saillon (Zwitserland), kanton 
Wall i s , nabij B a i o n , behoort tot de schoonste 
soorten der wereld. De daar aanwezige groeven 
toonen het U-staan van drie hoofdlagen aan. De 
onderste is groen geaderd cn reeds van groote waarde. 
De tweede lang bestaat uit het prachtige cipolvn , 
dat men eeuwenlang tevergeefs gezocht had en dat nu 
hier in stukken van elke grootte kan wonlen uitgehou
wen. Zijn groiidklcur is wit of ook geelachtig met 
blauwe, groene of paarse aderen; het overtreft in 
schoonheid en va-theid alle bekende marmersoorten. 
De derde laag is eveneens een soort dpolyn, maar 
met minder zachte kleurmenging, evenwel zeer schoon. 
De prijs van den leerling-meter verarhilt van 200 
tot 800 francs, naar gelang van de schoonheid en 
fijnheid. 

Bruggen Het llochenbl. f. Arch, und Ing. 1 8 8 1 , 
bl. 2 3 7 — 2 4 0 , wijst met voorbeelden op de voor
deelen van massieve baksteenen bruggen met discon-
triscbe bogen uit tra|«zoi,le„. Zij zijn meestal good-
kooper dan holten bruggen; in elk geval vei eischen 
zij minder ko.ten dan de ijzeren, iii j de geringe 
peilshoogte die zij gedongen, bieden zij een zeer ruim 
profiel van doorstrooming aan. 

Eeu bruggedek van staalplaten, bijwijze van proef 
gelegd op ecu viaduct van de Oberscldcsisrhe Been-
balm, heeft zich totheden zeer goed gehouden, 

Correspondentie. 
Een paar boekaankondigingen zullen in liet vol

gend uner worden opgenomen. 

Advertentiën, 
Bg de liemeeiitewerken te Leeuwarden, wor

den gevraagd. 

Twee Buitengewone Opzichters 
om dadelijk in dien-a te treden. 

Inlichtingen te bekomen bij den Directeur der 
O ei neen le werken, 

l u i i . * < i n : 

D Ö M B A U - L O T E R I J . 
U f a cn l u t . t r Trekking op 12/14 J A M J A M 

1882 , met t 9 t » Prijzen in geld. zonder koning uit 
te betalen, als van S . i . O I I O . 3 0 , 0 0 0 , H u r k enz 
t i l l l t i l X E E I . E LOTEN r en . dc Ondcgr t . ' i ,„ l . ' 
franco toez. der Loten en der offlc, Trukkingslijst 
tegen franco averinaking v. h. Iiedr. der loten a' 
f a.f» per stuk (,Mk iu Marken). De Hoofdcollect 
% . J . • • O T T U I K S M K H , le K E U L E N a/,1. Ilijn. 
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D E O P M E R K Kit — Zaterdag 3 Deceinlter 1881. 

Met 1" Februari a. s. wonlt een OPZICHTER 
gevraagd, op eeue bezoldiging van ƒ1400 's jaars 
en vrije woning, te Halfweg (Houtrijken Fotonen), 
niet boven den leeftijd van 35 jaar , die llieoretiseh 
en practisch bekend is met waterbouwkunde eu ge
schikt tot het voeren van administratie, terwijl ken
nis van stoomwerktuigen tot aanbeveling dient. 

Sollicitanten worden verzocht zich vóór den 16** 
dezer schriftelijk , met overlegging van liewijsstukken , 
te adresseeren aan Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Rijnland te Leiden. 

Tot dien tijd toe is de Ingenieur op het Gemeen-
landshuis van Rijnland , te Leiden , bereid nadere in
lichtingen te geven, des voormiddags van de vier 
laatste dagen der week. 

Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd, 

DE C L E R C Q , Dijkgraaf. 

VV. G . D K B R U Y N K O P S . Secretarie. 

Leiden , I December 1881 . 

Herbesteding van Hout. 
De Commandant van het korps Genietroepen zal 

op fl December a. s. te Utreeht hei-besteden: 

Het leveren van HOUT ten behoeve 
van Materieel der Genie. (Raming 
ƒ 60000 a / 65000). 

Bestekken verkrijgbaar tegen ƒ 0 , 1 1 per exemplaar 
op het Korps-Bureau, alwaar levens nadere inlich
tingen zijn te bekomen. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(VeniieuwiiiKsfoiids Luik—LiniDurjr.) 

Op Dingsdag den 18*" December 1S81, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centiaalbuieau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 62. 
Het leveren van eiken dwarsliggers 

(in zeven perceelen). 
De besteding geschiedt bij enkele Inschrijving, vol

gens art. 8 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den 2G"* B November 1881 lei-

lezing aan het Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
bij de Moreelse Laan en kt op franco aanvraag aklaar 
te bekomen tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau (afd. Weg en Werken). 

utrecht , den 25-»" 1 November 1881. 

Mant schap pij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Aanbesteding 
( V e r n i e u w i n g s f o n d s . ) 

Op Dingsdag den l . ' ï i " ' December 1881» des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 61 . 

Het leveren van eiken wisselhout en 
brugliggers. ten behoeve van de 
Staatsspoorwegen. 

(In vier perceelen . 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens art. 12 van het Bestek. 
Het Bestek ligt van den November 1881 ter 

lezing aan bet Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
bij de Moreelse Laan en is op franco aanvraag aldaar 
te bekomen tegen betaling van ' 0 . 5 0 . 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau (afdeeling Weg en Werken). 

Utrecht, den 2 U ï t e D November 1881. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N BESTEDING. 
(Veriiit'iiwiiitfsl'oiHls Luik Limburg.) 

Op Dinysdag den 2 Ü e n December 1881 . des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Stmitsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n*. 63 
Het leveren van Metalen Dwarsliggers, 

met verbindingsdeelen. 
(In vijf perceelen.) 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens art. SS van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den S 8 * e n November 1881 ter 
lezing aan het Centraalbureau (afd. Weg en Wer
ken) bij «Ie Moreelse Laan en is op franco aan
vraag aldaar te bekomen tegen betaling van ƒ 0.50. 

Inlichtingen worden gegeven op bet Centraalbureau 
(afdeeling Weg en Werken). 

Utrecht, deu 27» ' " November 1881. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
( V o o r rekening van den Staat). 

Op Dingsdag den 18*" December 1881, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatss poor wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 311. 
Het maken van keibestratingen op de 

stations Krabbendijke, Kruiningen 
en Biezelinge. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens | 25 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 2 > , r " November 1881 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse 
Laan en aan het bureau van den Hein- Sectie-Inge
nieur C. W. I'. M I L L I N G te Middelburg en is op 
franco aanvraag aan genoemd Centraalbureau (am. 
Weg en Weikeu) le bekomen tegen betaling van 

f 0.50. 
Inlichtingen worden gegeven aan hei Centraalbu

reau (afd. Weg en Werken) en door den Sectie-
Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den .V1''" 
December 1881 , des voormiddags ten 8 ure 30 mi
nuten te Krabbendijke. 

Utrecht, den 28»*" November 1881. 

T E K O O P . 
Een NIEbW STOOMMACHINETJE M U I 

± </, poanlekruriit niet MO KETEL vnn i a lm. 
drukking, .oor zeer kuren prijs. 

Kram» brieven onder n". 19d aan den IW-kbau-
delaar CORN*.. M . l i l l A C K le Haarlem. 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

OOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hullanilsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 

II. I I O L S l l ü K K . te Ainliiiii. 
• M M . Z i l v e r e n M e d a i l l e v o o r M i t t e r -

| i A H . | n . t r u inenten . 
1*70. HooRNte ondernehe ld inK v o o r v* ,»-

lerpaw- en H o e k m e e t - I n M t r u m e n t e n . 
Voort*: I1AH0- en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 

van K I J K E R S , I I R I E F I I A L A N S E N , en/, enz. 

jlill 

S p e c i a l i t e i t 

V A N 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geëmailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 

BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 

AANBESTEDING 
op Vrijdag, 16 December e. k . . 's namiddags 
2 N i - 1 , ten Baadhuize der gemeente Zutjdicn, van: 

1. De levering van Schoolmeubelen, 
voor het Gymnasium; 

2. Het maken eener nieuwe Mestplaats 
op het terrein aan den Buitensingel 
buiten de Laarpoort. 

De bestekken liggen ter lezing op het bureau 
van den Gemeente-Architekt F . IL V A N E T T E G E R , 
en zijn ua 1 December verkrijgbaar tegen beta
l ing van ƒ0,25. 

Het modal der schoolbanken is te bezichtigen in 
liet nieuwe Gymnasium. Aanwijzing der werken 
No. 2 zal worden gegeven op Donderdag, 8 De
cember , V namiddags 2 ure. 

I P A R K E T V L O E R E N , | 
o V I L L E H O Y I , B O C H . M E T T L A C H u 

B O C H F r t r e s , M A U B E 0 6 E t 
M I N I O N . HOLLINS * C'. . STOKE g 

r n bij dc V4rta|«WMrJlfM «» itcjiótkoiulers: ^ 
V D E L I M T ai O"., Iloslifeilijk US, llullerilam.b 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazall-urueveii 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
tuut, BIHJISSTKES, VUURVASTE STKEXES , ES/.-

yieuwehaven S.igtte 55, H a t t e r d a i n . 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E . 

PROCÉDÉ G-EBRS. REIMERIMER. 
llll. Ingenieurs, Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden altent gemaakt, ilat 

het procédé van iKiveiigenoeinde firma de schoonste gelegenheid aanbiedt, in weinige dagen een aantal 
teekeningen Ie reproduceren, die volkomen en met de meeste juistheid aan de originelen gelijk zijn. 

Inlichtingen wonlen op franco aanvrage toegezonden door 

A V S T " K ' B B A ' M . Ü -KT3R 8 . R E I M B R I N G E R 

Moztilk Testis voor Vloeren 
in E E R E 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 IIF.KI.KF.DINO 
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 Agentschap v u n M a w & t " . 
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, 
Kirma A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven .V". ü*2 en Jafferstraal AT". 50. 
ROTTERDAM. 

M C O T T II H O T II l<: H M , 
W . . l - m . u n t I r . . . • w a r fc . . 

H a l i f a x , E n g e l a n d . 
Hebbes: bel groot.tr ma-
11' 11i in Kn^relitlnl van 

z e l l w e r k e n d e g e l e i s p i n d e l - , n 
s c h r o e f s n i j - d r a a i b a n k e n . 

s t r a a l v e r d e e l i n g . v e r t i k a l e -n 
h o r i z o n t a l e b o o r m a c h i n e s , s c h a a f - , s c h r o e i - , stoot- , p o n s - , 
s n i j - en p l a a t b u i g m a c h i f l e s . s t o o m h a m e r s , h o r i z o n t a l e en 
v e r t i k a l e machines en m a c h i n e r i e v o o r h o u t b e w e r k i n g . 

i i . i : v i i ; \ g w s M h S . 

eS<&e_SS 

LOUIS GOFFIN & C1E. 
AVENUE ROGIER 28. 

LUIK. 
Eigenaars eu 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 . E . B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

d a m , tloiidsclie Singel ON. (jeueniul-Agent voor 
Nederland en Indii van de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit de fabriek van dc Heeren JOSSON & DE L A N U L E . 
Lijsten van den Uitslag der Beproevingen, genomen 
door ile Maatschappij vau Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

B I I O S t t K H A II \ \ < . . V | . V \ M . 
Rotterdam, Houttuin 10. 

K r n i c e Im|>orteui-s der echte Amerikaaiische 
nneersloalan, Banken en Zittingen, 

van Gardner & Co., New-York. 
Leveranciers van de Hull. U z . Sp. Maatschappij, 

voor de Tramwagens, enz. 
Geïllustreerde I'rijseouranleii gratis. 

SCHOOLBANKEN, 
geluid naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig Iiewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhanden, prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. I l l l x i 

•:. .V P, 1(411 'I s| | |'|;|t 
L'iv iel-Ingenieurs 

te HÜNSDORF | Hijnpminen) 
recommanileereii als Gciic-

raal-Agi nteii van: 
T. W o c h l e r t ' s c h e M a s c h i n e n b a u -

An stalt 
te Berkje en BUnng 

L O C O M O T I E V E N „ 
Leeoeseèiele», Heima

chines, es:. 

T. H O F F M A N N 

RAILS en WAGENS 
Magazijnen , Plantages, enz. voor Tram wegen . Fabrieken , Steenbakkerijen , Landbouwondernemingen , 

tlepattnt. goedkoopste (f 0.40 p. meter) eu tlaclmntigete si/steem 

WELIBLECHWALZWERK van W. TILLMANNS te Remscheidt: 
IJzeren Gebouwen (Loodsen), Perijjoeoeii, Wachthuisje., eni . van gegolfdgterblikl Roljalousieën 

vnn gegolfd slaalldlk of vun hooi; g e g o l f d i j z e r b l i k vuur daken, bruggen, enz. enz. - llesle uanl»-
veliri;:en in Nederland. — Prospectussen en nadere inlichtingen roede lo bekomen bij de Heeren C l . li. J . 

p I E T E R S E N & O"., te Amsterdam. 

A l i » ' « ' o i « ' « ' i i Depot 
DER 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

Z l l . V E K K X M E D A I L L E 
WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS 

Teekeningen en Prijscourant zijn te lievragen hij 
J. J . S A N D , Wijnhaven 70 Rotterdam, alwaar ook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoope 
TEGELS en TROTTOIRSTEEN EN (genre 
Sarreguemines). 

voor licht en zwaar lou|ieud werk, alsook VIHII- het 
sincere]; van Stoouirvlinders bijzonder aan te he
velen. — In vaten van verschillende grootte 
ot' in bussen verkrijgbaar hij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

n i u r i i i L ER i i w i u / . i . u i n m 
G. J. THIEME, te Arnhem. 

De ondcrgeteekeiide heeft de eer zijne 1'hoto-
1 ït lis»- en Zilieotflitplliscïii' IrniHitNiji" 
ten zeerste aan te lievelen, in het bijzonder aau 
HH. Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen-voor de reproductie van l'lans. T r e k e n in
gen en andere Afbeeldingen. 

Prospectussen worden op franco aanvrage gratis 
door hel gehoede land gezonden, 

O . J . T II I I.UI E. 

G E N T (België). 
Eenige Fabriek van het Vasteland . waar alle soor
ten CEMENTTEGELS vervaardigd werden. 

MONSTERS en MONSTKRKAAUTKN zijn op 
franco aanvrage te liekoinen. 

GIPS en CEMENTEN in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, R, F R E E M . 
Architect te Arnhem. 

Neuchatel Asphalte Company Ltd. London. 

F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
MeUtreg .V° . 9. 

Xaluurl. Aspliall van: 

V I L D E T R A V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

(•(TOiniiriini'iTile Asiiliallttftfi'ii rn dito llorsrhvlofren. 
Wi'ili'ii in Asphalt-Masliek voor Trottoirs, Skating-ltinks, Monlvlorn-n, kelders. 
Kolf- rn kegelbanen, Winkel- en Magazijnvloeren, liangrn, Veranda's, Brug- en 

Dakbedekkingen, lleton-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

VocJitwereod. Oniloonlrin^baar, fieraaswcrriid. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor iiilieiitin^en ointient liet lenden vun Vloeren, Bedekkingen enz. gettsts roen zich tealreastisreff 

uan bet Kantoor der l'ulirick, Damrak 8 0 , 4 > s M M | of bij den Heer I I . 0 . KN00P8 C . O / . N . , Boek-
slraat F . 1)2, te Arnhem. lle IHrceleur, W. PATON WALSH. 

Zestiende Jaargang. N°. 50. Zaterdag 10 December 1881. 

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. 

liet abonnement Iwdmagt voor het liiiuicidand ƒ 1.05 JHT .1 manmlcii a f 
wel bij \'>i,riiitlnTi)iii.r zet gulden JMT jaar. Arzondt-rlijkc ii<iiiiiiicm bij VOOT-
iiiili--ii-iiiu-' 15 cent. 

Alle stukken en advertent iën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentie II van 1 5 rrgils fl.— , daarboven UO rent voor elkeu regel 

plaatsruimte en 10 cent voor ecu bewijsnummer. AdvcrtcDtieu voor het bui
tenland cent per ngsL 

DE SCHUXHAIt l - : (ÏEDACHTELOOSHEID DEIt 
INDISCHE Si 'OORWEU-ONTvVEHDEIÏS. 

Vóór eenige maanden wees de heer De Hordes met 
ophef in Mr. de Hruyn K o | * ' Economist op den 
hoogeren bloei der landstreek, die de spoorweg S e -
inaraug —Vorstenlanden doorsnijdt. Ik toonde toen 
in dit weekblad aan , dat, zoo hier en daar van meer 
welvaart sprake kon zijn, deze niet uitsluitend moest 
worden toegeschreven aan genoemde haan, welker 
tarieven te hoog zijn. Ik ontmoet nu een bondge
noot in den Karon A . Sloet van Oldruitenborgh, 
die in de jongste December-» tie vering van De. In
dische Gids een opstel plaatste: »De spoorweg
tarieven op Java.''' Men is hem dank verschuldigd 
voor zijn schrijven en vooral voor de grafische ta
bellen, waaruit alle lezers, maar vooral xsjieciali-
tei len", gelijk de Indische n>jn>orweg-landvoogd", 
spoedig zien kunnen hoe onoordeelkundig de tarieven 
zijn vastgesteld. De gierigheid heelt weder de wijs
heid bedrogen. Het is te bejammeren, dat de Ite-
zorgdheid van den phUanthroop Sloet voor de be
langen der Javanen zich eerst uit, althans in het 
openbaar, nu de belangen van deu suikerfabrikant 
Sloet door onmatige spoorwegtarieven schade lijden. 

De Haron Sloet zegt (bl. Hli3): i D o inlandsche 
landboovrer, die het meest door gaedkoopen afvoer 
van landbouwproducten zal gebaat wonlen, moet lil) 
lot 150 kilom. uileggen, om op de hoofdplaatsen te 
komen, waar hij voor zijn product de beste markt 
vindt. Hij de vigeerende tarieven valt dus aan ver
voer van producten van den inlandschen landbouw 
bijna uiet te denken. 

• De verslagen van de Nederlandsch-Indische S|toor-
wegmaatschappij en die van de Staatsspoorwegen wij
zen dal dan ook uit ; immers het vervoer gedurende 
187K bedroeg op de lijn Semarang — Vorstenlanden : 

voor inlanders 33718 ton opvoer. 
» • 5700 » afvoer. 

» Europeanen . . . . 401)28 » opvoer. 
» u 89507 • afvoer. 

•De afvoer was op de lijn Semarang—Vorstenlanden: 
padi (geliolsteidc rijst) Sihil. 

n Hij de Staatsspoorwegen Soerabaia—Pasoeroean— 
Making bedroegen iu 1870 de afvoer en de opvoer samen 

van padi l ' / 4 ton." 

Het totnul van de rijst-opbrengst in de gemeenten 
Solo, .logja, Semarang, Batavia, Buitenzorg, Soe
rabaia, Pasoeroean wordt door den Uaroii Sloet ge
schat op 1.643,700 tons. 

•-Als men veronderstelt (bl 805), dat niet meer 
dan JL van deze productie, of 164,370 tons, inden 
vorm van padi ten vervoer zal worden aangeboden, 
en men tegenover dit cijfer plaatst wat op de drie 
lijnen op- en afgevoerd i.s, n l . : 

2*27 tons op de lijn Semarang—Vorstenlanden, 
65 » » » » Batavia—Buitenzorg, 

2Va D o o i ) Soerabaia- Malang, 
ot' samen slechts 3 44' ton. dun kan men niet zeg
gen , dat de inlander voor zijn rijstvervoer aan den 
spoorweg veel heeft." 

Mijnheer De Hordes, wat kunt gij daarop ant
woorden!' 

De Minister Baron Vau Goltstein heeft zeer zon
derling zijn tarief bepleit. Hij volgt de Sjioorwegtuaat-
scbappij nu!! Iu andere landen dwingt de Itegeering 
de spoorwegmaatschappijen tot matige hellingen ; ten 
onzent volgt zij, Doorgaans is zij den particulieren 
vijandig. Als blinde schraapzucht haar inblaast hen 
te wederstreven, ïs zij zoo lijdzaam niet. De tal
looss afwijzingen van verzoeken om ontginning van 
mijnen en bouwgronden, om concessies van spoor
wegen, tramwegen enz. in Indie getuigen ervan. Als 
blinde schraapzucht haar iu den waan brengt, 
dat zij door hooge tarieven baar schatkist beter zal 
vullen, drukt zij bet voetspoor van de heeren E . 
s'Jaeob, iii u i l , De Bordes eu andere boheenlers der 
Nederlandsch-Indische Spoorvvegmiiatschappij. Zij heeft 
steeds twee beginselen: één voor het geven en 
één voor het nemen. Het vervoer van de gouver-
tienlents-koffie is volgens eeu vuordeeligor maatstaf 
dau dat van de particuliere suiker. J a , het vervoer 
van suiker jier spoor kost soms meer dan dat met 
een vóórhistorische kar. 

Op bl. 861—862 spreekt Baron Sloet over de ge
nesis der Indische spoorwegen en zegt: «aan toe
neming van vervoer vau landbouwproducten door 
lage vrachtprijzen schijnt niet gedacht te zijn" (hij 
cursiveert). Daartegen moet ik verzet aauteekenen. 
Het is goed de »documenten" te raadplegen, alvorens 
zich zulke vermoedens te veroorloven. Ik heb vóór 
twintig jaren den beer D. F . Stall S r . , die dertig 
jaren op Java had doorgebracht, om een opgaaf van 
alle door den sjioorweg te vervoeren inlandsche voort
brengselen verzocht. Wel ben ik in sommige op
zichten van meening veranderd , omdat ik mij niet 
schaam beden wijzer of beter te zijn dan gisteren, 
maar ik heb altijd geijverd voor de rechten eu lie-
langen der meerderheid, dus in Indie voor die 
der inboorlingen. Daarom heb ik ook een goedkoo-
pen smullen spoorweg door de vlakte gewild, zonder 
dure kunstwerken. Hij zou ten hoogste één-hon

derdste helling hebben gehad (bewesten Monggot). 
llij den afvoer naar Semarang z o u weinig brandstol' 
noodig zijn geweest; dc zwaartekracht z o n baar 
gedeeltelijk hebben vervangen. De weg zou vlak lungs 
het otitworjien vloeit'ngs- en scheepvaart ka naai heb
ben geloopon, welks uitgegraven grond moest dienen 
tot vorming van den spoorwegdijk. De tarieven moes-
ten dus laag zijn. Toen ik eens met Stieltjes uit 
den postwagen een kleine vlet vol rijst nabij Soma-
rang zag voortroeien, zei h i j : «Daartegen kan g e n 
spoorweg concurrecren." Ik was dan ook veel meer 
dan hij ingenomen met staatsaanleg. De oud-direc
teur der openbare werkeu De Uruyn kan getuigen, 
dat i k , ongeveer achttien jaren geleden, opzijn ^ei-

zoek, eeu memorie v o o r staatsaanleg schreef. 
Dewijl ik van genieotnoiar lot itpoorvrsgingenieur 

wus gebombai-deerd geworden, zonder ooit iets van 
spoorwegbouw noch spooi-weg-exploilalie aan de mi-
hl un- academie le Breda geleerd te hebben, -1 
ik dikwijls de toevlucht nemen tot aanhalingen uit 
hoeken. Iu die memorie vertaalde i k , zoo mijn ge
heugen mij niet bedriegt, o. a . een opstel van Alph. 
Courtois uit het Journal des Economistes. Deze 
noemde iu zijn pleidooi, zoo ik mij niet vergis, de 
spoorwegmaatschappijen: »een Staat in den Staal ." 
Wie in de gelegenheid ertoe is, sla het op. 

Stieltjes berichtte aan den landvoogd Baron Sloet 
vun ile Reële, dat ik eeu warm pleidooi voor den 
aanleg van de lijn in de vlakte had geschreven. 
Eeuige dagen later werd luj omstreeks middernacht 
wakker geschrikt door het draudbericht uit Buitenzorg: 
• Zend onmiddellijk het warme pleidooi van den 
ingenieur K o o i da v o o r de vlakte-lijn," of zoo iets, 
Stieltjes was volkomen te goeder trouw geweest 
door het niet op te zenden. Maar hij wilde volstrekt 
een baan door ren rijke, dichtbevolkte streek. (Zie 
mijn levenaschets van Stieltjes in De Tolk van den 
Vooruitgang.) Hij verweet mij weieens, dat ik 

van de spoorwegkas een ondei-standskas voor de J a 
vanen wilde maken. Dit was w a a r . Ik slak mijne 
overtuiging dau ook niet onder stoelen eu banken. 
Iu het warme pleidooi zeide ik ronduit, dat de Re
geering vergoeding aan de Javanen vun Demak en 
Grobogan schuldig was, omdat de schraapzieke Wet
gevende Macht iu hun gewest hongersnood had 
aangekweekt 

De Mini-ter Van de Putte gevoelde, dat ik de 
waarheid gezegd had en wilde dan ook, zoo ik mij 
wel herinner, mijn stuk voor het publiek verbergen, 
m a a r de luidruchtige gevolgen der ergerlijke verja
ging van Stieltjes uit 's Lands dienst maakten ge
heimhouding onmogelijk. Do Tweede Kamer spoog 
vuur en vlam tegen deu directeur De Bruyn , die 
had durven spreken van dat "ongelukkige batig-saldo", 
maar vooral tegen mij. Men begrijpt dus, waarom 

zij negenmaal geweigerd beeft mij recht te doen 
wedervaren. De heeren Baron Sloet van de Beele. 
Van Rees, Jhr. Vau der Wijek, Van Rappard, enz. 
begrepen wel, dat zij van haar geen afkeuring van 
het banvonnis te vreezen hadden. Ik herinner mij 
nog, hoe M r . W. K. Baron van Dedem, die later 
voor den heer Donepaal het verzoek om mijn ont
slag e n verbanning schreef, mij zijne ingenomen beid 
betoogde met die niel verkwikkelijke ui tdrukking: 
uhongersnood aangekweekt", de Wetgevende Macht 
uaar het hoofd geslingerd. 

Stieltjes heeft mij altijd den lof gegeven, dat ik 
ile eenige bestrijder van zijn berglijtl was, die zich 
stifds gelijk was gebleven, Ik wilde niet, dat de 
eerste spoorweg een dure z o u z i jn, noch een tour 
de force; ik vreesde, dat de geringste teleurstel
ling berouw over de kleine mildheid zou vet wekken 

Reeds vóór ruim veertien jaren heb ik in dit blad 
Onthuld, dat de misleide Wetgevende Macht de malle 
richting over Serung wilde, nadat de landvoogd B a 
ron Sloet van de Be.de den kapitein Beyerinck ge
last had, de nauwkeurige hoogtecijfers dezer lijn door 
lagere le vervangen. Ware deze last niet gegeven, 
dan zon mijn ontwerp misschien den palm hebben 
wegge,hagen. Spiedig had men berouw. In Oc
tober o f November 18 t i i (ik bewaar bijna niets 
van mijn geschrijf, maar mijn geheugen is een mij
ner zeldzame trouwe vrienden) schreef ik iu De 
Ooetpost: 

•Gaat men voort gelijk men begonnen is , dan 
zullen in het moederland de ooien doof, de beurzen 
ge-loleu blijven, en de eerste spoorweg zal alleen 
slaan, e e n enkel gewest, tot voordeel, maar het 
geheele land tot een beschamend gedenkteeken vim 
onbedachtzaamheid." 

Toen eenige jaren later (vóór bet geschenk van 
vijl' millioou gulden uit de schatkist) de aandeelhou
ders lange gezichten trokken e u de Wetgevende 
Macht steeds draalde met s|n tor wegaanleg op Java, 
haalde de heer Maurits van L e e deze woorden aan 
in Le Moniteur des Intéréts matcriets e n voegde 
erbij; Comme celui-la a ètè prophéte] 

Ik heb dit alles herinnerd, oplat, alt hans in de eerste 
zeventien jaren, niet weder de eene of andere Baron 
Sloet be were, dat aan de belangen der Javanen door 
de eerste spoorweg-ontwer|>ers ntiiet schijnt geducht 
te zijn." Ik dacht altijd a a n de belangen e n rechten 

der Javanen. Mr . Keuchenitis was billijker dan 
Baron Sloet : hij rangschikte mij in April 1867 (zie 
Rijbky1) onder hen, iidie voor hun overtuiging blij
ven et'-iiden en lijden." 

Clanns, a'i» bet Meer van Genève, 
Sint-Nikolaas-avond , 1881. 

S. E . V V . R O O R DA V . \ N E T S M O * , 
niel-cerrol ontslagen Indisch spoorweg-ingenicttr. 

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 DEIt 
B O U W K U N S T . 

A F D K E 1,1 N U I . K E U W A R D E N . 

Vergadering ran 1 December 1881. 

Was de eerste vergadering vau de afdeeling Leeti-
warden der Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst belangrijk door de discussion over verschil
lende bouwkundige vraagstukken en de daarna ge
houden kunstbeschouwing, niet minder aangenaam 
en leerrijk kan de tweede genoemd worden. 

Na afdoening van de gewone huishoudelijke be
zigheden, die bestonden in het i„-n.leiie'u van Com-
missien voor de verzameling van stukken tot opne
ming iu bet Tijdschrift der Maatschappij , het op
maken en in teekening brengen van oude Neder
landsche gebouwen, hetlienoomen van algevaardigden 
ter Algemeene Vergadering en de bepaling der con 
tribittie voor hel volgend jaar. die op ƒ 3 weid 
vastgesteld , — trad als spreker voor dien avond op 
de heer .1. I'. II Bekhuis, lli j hesprak op boeien
de en aangename wijze de Indische DOUW werken. 
Spreker was den geheelen avond de gezellige gids 
van de aanwezige leden; hij behandelde een groot 
gedeelte van Java, de woningen, tempels, rijstberg-
plaatsen. He wijze, waarop de inlanders die geljouwen 
en hunne werktuigen , ja zelfs kledingstukken uil 
bamboe vervaardigen , werd het eerst in 't licht 
gesteld en daaruit bleek alweder, dat de oorspron
kelijke bouwtrant iu alle landen zich geheel richt 
naar de voortbrengselen van den bodem en de eigen-
aanlige behoeften dei- liewoners. Het practische van 
de door de inlanders gevolgde constructie iu verband 
met hel. klimaat en de inrichting der woningen, die, 
uitgezonderd de door de hooiden bewoonde gebouwen, 

waar meermalen hout wordt toegepast, geheel uit 
bamboe zijn gemaakt - en de wijze, waarop de 
bewoners van dut materiaal allerlei werktuigen ver
vaardigen en daarvan partij weten le trekken, was 
niet het minst eigenaardige van sprekers voordracht 
Te meer kwam de nuttigheid van het gebruik vun 
dit voortbrengsel van den Indisrhori bodem ui t , toen 
verklaard werd, op hoe velerlei wijzen ook door den 
Europeaan daarvan steeds gebruik wonlt gemaakt. 

Van dien ooispronkelijken bouwtrant kwam het 
onderwerp geleidelijk tot eene vergelijking met de 
eerste, naar vaderlandse!) gebruik gevolgde bouw
wijze liij de stichting van Batavia, en het viel zeer 
gemakkelijk te verklaren, dat de bouw vau woon
huizen bloksgewijze, naar de voorschriften dei* Regee
ring in de 18de eeuw uitgevoerd, die vau de bewoners 
wel in trotschheid en soliditeit overtrof, maar tevens 
dat die woonhuizen voor het klimaat geheel ondoel
matig waren, en zoodanig op den ulgemeencn ge
zondheidstoestand influeiiceerden , dal Batavia in het 
laatst der I8e eeuw het graf der Hollanders weid 
genoemd. 

De opgedane ondervinding deed dun ook spoedig 
eene meer verspreide wijze van bouwen met open 
voorhoven volgen, en het aangenomen stelsel van 
het bonwen van woningen en bloc vaarwel/eggen. 
Dat daardoor Batavia eene grootere uitgestrekt
heid heelt «tan onze Europeesche stelen, en van 
vee] ruimere pleinen voorzien is, wenl ten duide
lijkste aangetoond door eene plattegrond-teekening, 
waarop, bijwijze van vergelijking, het verschil, dat 
tusschen het Koningsplein en het Waterlooplein te 
Batavia met het Champ de Maïs en de Place de la 
Concorde te Parijs bestaat, was geprojecteerd. 

Door vrü-seheideue photogralische af beeldingen vuu 
het oude en het nieuwe paleis van den Gouver
neur-Generaal, het Paleis van Justitie, de groote 
sociëteit en tal van andere gebouwen, die allen iu 
strengen stijl opgetrokken, temidden vuu den weel
deriger! Oosterschen plantengroei een schoon geheel 
moeten vormen, wenl ander, zoowel de wijze van de 
constructie als de vorm en inrichting, aanschouwelijk 
voorgesteld. 

Na Indie's hoofdstad, gaf Bpreker door middel 
van een uitgewerkt situatieplan , een vluchtig denk
beeld van de stad Soerabaia, met de groote water
werken aldaar tot verversching vsn de stad aange
legd, de Marine-établissementen, de woning van den 
Resident en tal van andere gebouwen, die ook deze 
plaats als een der centra van handelsverkeer in den 
Indiscben archipel deed kennen. 

liet onderwerp was, naar den beschikbaren tijd, te 
uitgebreid om op eene bijeenkomst geheel afgehan
deld te kunnen worden, tc meer, zooals de bespre
king daarvan plaatsvindt, door ons medelid, den heer 
Bekhuis, die gedurende een twintigjarig verblijf 
in Indie, als bouwkundige aldaar, vele belangrijke 
werken uitvoerde eu daardoor eene rijke ervaring en 
grondige kennis van Indische bouwwerken opdeed. 

G e d r u k t b i j G . W . v a n d e r W i e l & t u A r n h e m . 

De Voorzitter w a s dan ook de tolk van alle aan
wezigen, toen hij hij de sluiting der bijeenkomst, 
den spreker, ondei dankzegging vooi- de gedane me
dedeeling , verzocht oji eeu der volgende bijeenkom
sten hetzelfde onderwerp, dat wegens het reeds ver
gevorderde uur, niet geheel kon worden afgedaan, 
als vervolg op het reeds gesprokene te willen l>e-
handeleu. 

P R I J S V R A A G , 
1'ITOKSCllltEVF.N D O O I UT. 

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 DEIt 
B O U W K U N S T . 

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
noodigt hei-ren stempelsnijders, zoowel hitmen- als 
huitctilundsche, uit tot het vervaardigen van een 
model voor eeu medaille der Maatschappij, welke 
z i j , ingevolge hare wet, tot-kent aan de beste ant
woorden op de jaarlijks door haar uit te schrijven 
prijsvragen over bouwkundige- onderwerjieii. 

Genoemde Maatschappij, opgericht in 1 8 4 2 , ge
vestigd te Amsterdam, met een aantal leden iu 
Nederland en in de Overzeesche bezittingen, stelt 
zich ten doel, de beoelciiing en de kennis der Bouw
kunst te bevorderen en de belangen barer beoefenaars 
voor te staan. 

Dat doel tracht zij te bereiken door: 
lo . het doen uitgeven van een Wivkblad en een 

Tijdschrift; 
2o. het verzamelen van opmetingen van oude 

Bouwwerken en de uitgave daarvan; 
3o. het uitschrijven vnn Prijsvragen; 
io. hel houden van Vergadei ingen en Tentoon

stellingen; 
5o. het vormen eener Bibliotheek en het verza

melen vun Bouwkundige V o o r w e r j i e n : 

Go. het bevorderen van het Onderwijs in de 
Houwkunst. 

Elk jaar worden drie prijsvragen uitgeschreven. 
Voor elk daarvan wonlt een medaille uitgeloofd en 
in volgorde van de belangrijkheid der prijsvragen, 
voor de eerste een gouden-, voor de tweede een 
zilveren- e n voor de derde een bronzen medaille. 

De middellijn der medaille zal 75 m M . moeten zijn. 
E r wordt verlangd, in materieel ter keuze van 

deu ontwerper, een model op ware grootte, en een 
op dubbele grootte. Inzendingen welke niet voldoen 
aan deze vraag, komen bij tie beoordeeling niet in 
aanmerking. Verder wordt het gemaakte schets
ontwerp, benevens een korte omschrijving van het 
ontwerp verlangd. 

De ontwerper moet bij zijne inzending opgeven 
voor welken prijs hij genegen is de matrijs v o o r de 
medaille te leveren. 

Aan den vervaardiger van het der bekroning waar
dig gekeurd ontwerp wonlt de levering van de matrijs 
opgedragen. 

Na goedkeuring van de matrijs door het Bestuur 
der Maatschappij, zal de bedongen prijs worden 
uillieUialil. 

A i •, i \| i l . \ l I I K P A I . 1 N 0 E N . 

I o . Alle stukken, ter beantwoording van deze 
prijsvraag, wonlen vrachtvrij ingewacht vóór of op 
den l e n Maurt 1 8 8 2 , aan het Archief der Maat
schappij, Wijde-Kaiwlsteeg No. 2 , te Amsterdam. 

Daarbij moet gevoegd worden een adres om zoo 
noodig met den inzender te kunnen correspondeeren, 
zonder deu naambriel' te openen. 

So. De in te zenden stukken moeten met een motto 
of Spreuk gemerkt zijn, en van een gesloten naam
briel' vergezeld gaan, waarop van buiten dat motto 
is herhaald, eu die voorzien is van een geheim toeken 
ter terugvordering, en van binnen vermeldende den 
naam, voornaam en woonplaats van tien inzender, 

3o. Bij niet behoorlijke nakoming v u n deze bepa
lingen , of indien de vervaardiger zich vóór de be
kroning mocht bekend gemaakt hebben, blijven de 
beti ellende ontwerpen buiten aanmerking. 

4o. l iet bekroonde ontwerp blijlt eigendom van 
tie .Maatschappij. 

Namens het Besluur der Maatschappij , 
C. H U I S K B H , Voorzitter. 
C. T. J . Louis HtËiiKit, Secretaris. 

Amsterdam, November 1881. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Door den Minister v a n Kolo

niën zijn de mijningenieurs J. W. lïetgcrs en W . 
C. Ribbius, als udspiraut-ii.genieur gesteld ter be
schikking v a u den Gouverneur-Generaal v a n Neder-
landsch-lntlie, om te worden benoemd lot ingenieur 
3e klasse hij het mijnwezen daar te lande. 

— De Eerste Kamer der Staten-Generaal beeft 
het wetsontwerp tot overdracht v a n den IpOOTWeg 
Batavia—Buitenzorg aan den Staat met 13 tegen 
14 stemmen v e r w o e i e n . 

— De Minister vau Waterstaat brengt ter ken-
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nis van Mnnghehhouden. dat op nader tc bepalen 
dag een examen zal worden afgenomen van hen, 
die in aanmerking wenschen Ie komen voor de be
trekking van adspiraut-ingenieur voor het stoomwe
zen. Nadere bijzonderheden bevat de Staatscourant. 

— Volgens de Nieuwe Botterdamtcha Courant 
is de Crcmcrbank, bij de waterpartij in de Sjeheve-
ningschc boachjea geplaatst, voltooid, en ofschoon 
de 1 ten schutting, welke het in aanleg zijnde 
bloemperk omheint, nog eene juiste technische be
schrijving van dit huldeblijk voor deu gevieiden no
vellist onmogelijk maakt, vertoont het zich als volgt: 

De bank beslaat uit eene groote, geflankeerd door 
twee kleinere, koopclsgewijze ingericht, alle drie in 
balven cirkelvorm. De omtrek der groote bank is 
ongeveer 8.85 meter van builen gemeten, terwijl 
die der kleinere 4.-"O M . is. 

De straal der grootste bank is ongeveer 2.80 M . , 
die der kleine p. m. 1.50 M . 

De groote bank heeft 5 pilaren, uit roodc- en 
hardsteen opgetrokken, ongeveer 4 M . hoog, waar-
tusschen zich 5 o|ieniugen met ijzeren hekwerk raams-
gewijzc bevinden, welke openingen 1.G0 M . hoog 
bij 1.23 M . breed zijn. 

De kleinere bestaan uit 4 pilaren, met gelijke 
Openingen. Drie hardsteenen tiupjieti leiden naur de 
hoofd bank , waarvan de zitplaats, evenals die dei-
twee andere, van ijzeren staven is. De vloer is be
legd met verschillende tegels. De twee hoofdpitasters 
zijn gedekt met een gesloten vaas met fakkel. 

Met vergulde letters staat op de hoofdpilaren: 
G e w i j d a a n .1. J . C R I M B R ; 

op de andere pilaren staat: 

1827—1880. 

— Door den Minister van Waterstaat is het vol
gende bepaald: 

Met ingang van 15 December a. s. wonlt de in
genieur van 'I-li W a tet staal 3e klasse N . A . tt. 
van den Thoorn tot 1 Mei e. k. geplaatst aan het 
bureau van den algcmeenen dienst van deu hoofd
inspecteur van tien Waterstaat en zul hij uu I Mei 
a. s. dienstdoen uls arroiidisseiiients-iugenieur in het 
H e district, standplaats Goes. 

Met ingang vnn l . j December e. k. wonlt dein 
genieiir 3e klasse II. I'. Beijerman toegevoegd aan 
den ingenieur van het -ie rivier-arrondissement, stand
plaats Dordrecht. 

De adspirant-iiigenieiir M , (aland wonlt met 1 
Januari e. k. geplaatst aan het bureau van deu 
algemeenen dienst vun den hoofdinspecteur van den 
\\ uterstuat. 

Met ingang van 1 Mei wordt de ingenieur 2e 
klasse W . Verweij A z . geplaatst aun het bureau van 
den algemeenen dienst vuu den hoofdinspecteur van 
den Waterstaat. 

— Het verzoek der Nederlandsche Bel-Telephoon-
mantschappij, om concessie voor den aanleg en de 
exploitatie van telephonische geleidingen in de icsi-
dentie, is thans door den Gemeenteraad afgehandeld. 
Het amendement om aan de Maatschappij voor den 
tijd van vijftien jaren, met uitsluiting vun anderen, 
concessie te verleenen, waarover de vorigs waak de 
stemmen staakten, werd met 16 tegen 14stemmen 
aangenomen. 

— Ten vervolge op het bericht. in het voor
gaande nommer opgenomen, omtrent deo werkkring 
der Commissie uit de Tweede Kamer der Stuten-
Gencraal vooi- de enquête in zake de exploitatie der 
Nederlandsche spoorwegen kan alsnu worden mede
gedeeld , dat zij bare vcrhooreii in den loop der 
maand Januari 1882 zul aanvangen, en alsdan tegen 
nader te bepalen dagen en ureu zul oproepen om 
voor haar tc verschijnen: 124 heeren, wier namen 
voorkomen iu de Staatscourant. 

Voort* verzoekt de Commissie ben, wier namen 
met vooi komen in die opgave en die mochten u nen 
voor baar eenige belangrijke mededeeling te kunnen 
doen of eenige belangrijke verklaring te kunnen ui
leggen omtrent de exploitatie der s[H>orwegeii hierte
lande, om zich met opgaaf vau bel onderwerp, 
waaromtrent zij wenschen te wonlen gehoord , vóór 
l o . Januari 1882 schriftelijk bij baar aun le melden. 
De Commissie behoudt zich voor omtrent zoodanige 
verzoeken later te beschikken. 

— Dc 80e algemeene vergadering der Vereeniging 
vnn en voor Nederlandsche industrieelen, 11. Woens
dag gehouden, werd door den waurnemendeii voor
zitter, den heer Km. Koechlin, met een toepasselijk 
woord geopend. Het daarna, vanwege het bewind, 
door den secretaris voorgedragen driemaandelijkse!! 
overzicht gal tot verschillende besprekingen aanleiding. 
Wat liet reft de enquête aangaande de exploitatie 
onzer spoorwegen vond men het vreemd, dat uien van 
de werkzaamheid der Commissie niets vernam. De 

dezer dagen door de dagbladen gepubliceerde lijst 
van vraagpunten werd reeds iu Juli door haar ann 
verschillende jn-i-som-n en colleges verzonden eu op 
hunne beantwoording vóór 1.1 September aange
drongen. Dezerzijds is uan dien wensch voldaan en 
dit zal wel met meerderen het geval zijn geweest. 
De incn'-gvnldige onheilen bij het spoorwegvervoer 
kwamen daarbij ter sprake. Men had ter gerust
stelling van het publiek eenige cijfer* gepubliceerd, 
die schijnen ann te toonen, dut Nederland iu dit 
opzicht eene gunstige uil zondering maakt; maar 
het blijkt uit die cijfers niet, of daarbij wel in aan
merking is genomen het aantal dooi loopen spoorweg-
kilometeis over de/elfde lijn en iu de/elfde tijdruimte. 
Men vroeg tevergeefs naar deu alloop der sïraf-
rechtelijke vervolging ter zake van lu-t in October 
j.1. bij de Delft sche Hoort te Itottcnlum voorgekomen 
onheil. Amicten verzekerden daarna , dut een en 
andermaal op dezelfde lijn soortgelijk veivuim plaats 
had, doch zonder |H-Isoonlijke ongelukkeu te veroor
zaken. Aun weg en werken. eik uan bel materieel, 
zeide men, zullen altijd verborgen gebreken te voor 
schijn komen, maar de Indiening der wissels kau 
en moei verzekerd worden, zooveel maar mogelijk. 

Daartoe werd aanbevolen het per el . mei dezen 
dienst belast, met meer zorg te kiezen. Dnt is hier
telande meer noodig dan in Duitschland, waar eeu 
militaire geest iu het volk gevaren is en stiptheid 

I in de opvolging van dienstorders een tweede nu-
I tuur is geworden. Dal is bij ons het geval niet 
I en daarom moei dit [nusnuecl inet nver zorg wor-
I den gekozen eu gecontroleerd, maar ook tot ijve-
: rige plichtsbetrachting aangemoedigd worden: niet 
( door hooger loon, maar door uitzicht op bevorde-
| ring en de toezegging eener aanzienlijke gratificatie, 

wanneer b. v. 5 jaren zijn verstreken zonder dat van 
eenig plicht verzuim is gebleken. De eleetrische var-

I lichting der locomotieven wenl als eene navolgens-
j waardige nieuwe vinding ar.ubevolen. Wat daarbij 
[ de veiligheid aan boord der sti mm vaartuigen biimeii-

en buitengaats betreft. wenl erkend dat. de wet en 
I het koninklijk besluit vau 1880, waarbij dit onder-
j werp opnieuw is geregeld, volstrekt onpractisch zijn. 
! Wat de buitenland-die stoomvaart betreft, nrhtte 
| men den waarborg der verzekeringsmaatschappijen, 

do controle zelfs van officieren der marine voor ij del. 
Er moet op de constructie in velschillende opsichten 
nauwkeurig worden tn-gezien. Men kun geen dwang 
uitoefenen, den scl psbouw niet aan bepaalde voor
schriften onderwerpen, maar de wetgever moei de 
Regeering met de noodige macht beklecden om te 
verhoeden , dat slecht geconstrueerde of onvoldoend 
uitgeruste schepen van hier uitgaan. Voor naardere 
bijzonderheden verwijzende nuur liet breedvj-eriger 
varslag, dat het weekblad der Vereeniging ge
woon is te geven, zij hier nog slechts gemeld 
dat drie aftredende leden van het bewind wer
den herkozen eu dezelfde heeren als in 1880 als 
flnaiicieele commissie verzocht werden te fungee-
ren. De discussicu over de Imgiootuigswellen wer
den nagegaan en als een gunstig verschijnsel 
werd aangemerkt , dut meer dun te voren over de 
hellingen der nijverheid met zaakkennis wenl gespro
ken. Over de nieuwe handelsverdragen werden eenige 
algemeene beschouwingen gewisseld. Met voor Ne
derland In-stemde nieuwe verdrag weid onaanneme
lijk geacht voor Nederland, vanwege deti band, 
dien het voor een tijdvak van Iu jaren uan onze 
wetgeving oplegt ten aanzien vnn verschillende zeer 

belangrijke lakken vau nijverheid. Vrij algemeen 
belde men over tot verwei ping vnu dil verdrag , in
dien het bij nader onderzoek uiet /eer aannemelijk 
mocht blijken vojr Nederlandsche Indaiigen te zijn. 
liet verdrag zal aan alle leden der Vereeniging wor
den toegezonden tn'I uitun i liging om ieder voor zijn 
vak bel bewind te willen dienen van advies, opdat 
een zoo breed mogelijk toegelicht adn-s intijds aau 
de Regeering en de Tweede Kamer kunne wonlen 
ingediend. 

Rotterdam. Het Hestuur der Vereeniging Kat-
teruantschc Schouiehunj , ah: reehts|»ersimu erkend 
bij koninklijk besluit van 17 November 1 8 8 1 , no. 
2 0 , beeft de inschrijving opengesteld op eene geld
leening ten behoeve van eeu te bouwen schouw
burg , overeenkomstig het besluit vun de vergadering 
van leden, g-dim.loti op 20 October 1881. 

De voorwaarden luiden : 
Art . I. De geldleening bedraagt een kapitaal 

van ƒ 0 0 0 . 0 0 0 , verdeeld iu obligation van ƒ 1 0 0 , 
ƒ 2 5 0 , ƒ 5 0 0 en ƒ 1 0 0 0 aun toonder, tegen eene 
rentS van vier ten honderd in bet jaar. 

De obligation worden dimr Iwee leden van het 
Bestuur der Vereeniging geteekend. 

Art. 2. Bij elke obligatie wordt gevoegd een stel 
rente-bewijzen, die bij voorstellingen in den schouw
burg legen toegangsbewijzen inwisselbaar zijn. Deze 
rentebewijzen geven den houder het recht een dag 
vroeger dan het publiek, tegen inwisseling daarvan, 
zich van biljetten le voorzien. 

Art. 3. Deze leeniug wonlt uitgegeven tegen den 
koon vau 100 pCt. De rente gnat in met het 
boekjaar, waarin de exploitatie van deu schouwburg 
aanvangt, en de rente bewijzen zijn geldig geduren
de het jaar , waarover de rente loopt. 

Art . i . De aflossing geschiedt uit de baten der 
Vereeniging door inkoop, inschrijving of uit loling, 
ieder jaar door het Bestuurder Vereeniging Ie bepalen. 

Art . 5. De stortingen moeten plaals hebben : 25 
pCt. dadelijk na de toewijzing: 2.1 pCt. zes maan
den daai nu: 2.1 pCl. drie maanden na de 2de stor
t ing: 21 pCt. drie maanden na de 3de storting. 

Bij d rste storting Worden recepissen op naam 
afgegeven en de volgende sioriingen wonlen daarop 
afgestempeld. Bij de laalsle slotting worden de re
cepissen ingetrokken eu de obligation uitgereikt. 

Voor vervroegde stortingen wonlt 3 pCt. rente 
v ergoed. 

[Ie oproeping tot storting zul in ecu of meer te 
Rotterdam verschijnende nieuwsbladen geschieden. 

Art. ti. up bovenstaande voorwaarden worden 
inschrijvingen aangenomen bij de Bijbank der Neder -
landsche Bank, tot cn met den -2<>stcn December 
a. s , van 0—3 ureu. 

[ l'it de toelichting tot hel leetiingsplau ontleenen 
I wij, dat vooraf overwogen is of de bestaande schouw-
I burg verbeterd kon worden en zoo ja, niet welke kos-
! len dil gepaard zou gaan. l i l bet rapjmrt, door 
' drie deskundigen uitgebracht, bleek dat er slechts 
I van gedeeltelijke vet In-lering v an bet bestaande Sprake 

I kon zijn. dat daaraan eene uitgave van vier ton 
j g.mds verbonden was en dat de noodige uitbrei

ding, vooral van hel tooneel. onmogelijk was. Het 
Bestuur vereenigde zich daarop mei de conclusie van 

! dc deskundigen, die de oprichting aanbevelen vau oen 
! geheel nieuwen schouwburg, waarvoor niet minder 
i dnu ƒ01111,000 gevorderd Wordt. 

De rentebewijzen wonlen voor bet volle bedrag in 
. M a l i n g genomen voer ptuutskuurten, coupons vun 

de opera en n boi i nemen ten 

Bergen-op Zoom In verband met het adres 
uun deu Raad tot slooping vuu den gevangentoren, 

1 houdt de heer Muller , ambtenaar bij bet Ministerie, 
zich sedert eenige dagen bezig mol bet maken van 

j teekeningen enz. vnn hel gebouw, 

— Op 33 locomotieven van deu Staatsspoorweg 
l/uidernet) is de Westingbouse-rein reeds toegepast 
eu blijkt goed te voldoen. 

- - De heeren Moii'iju te Luik en Van Deinse te 
Vlissingen, adjunct-ingenieurs bij de Maatschappij 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, zullen met 1 
Januari a. s. onderling van standplaats verwisselen 

__j . ' ink iHi ' i i» i ! iz t ' i i u n A m b e s i e d l i g M , 

Maaaa'agi i . l ier . 
•-II ti se, te l l i ' , ureu. door het prov, U-sluu : liet 

driejarig onder) I van den havcmlaiu v.m Ooltgensplaat. 
l l i . r i i r e . l . i te \> nren, ten raadhuize: de levering, 

voor den dienst v,m 'K2 van hout, banish-, „ trottoir
band | | kant-t-eiieii. kalk. tras, teer. touwwerk, siuids-
werk .-ij struuNv|ihous. 

Hol". mien, te l i ! uren, d.mr de lirma Hoekzema 
en Switters, aan de steenfabriek Delthuizerr: bet doen van 
eenige vertimtueringeii aau de boerderij en van genoemde 
fu'-rie . Iul. bij de architecten K. en II. Hoekzema, te 
Gnu lingen. 

l i io.u. ._- . i s nee. 
« • r r e d l j k . Ie !.<> uren. dm»- lu-t polderdes r, iu De 

Kimi-iibeurs: het graven van 4 wijken In den poMar 8e 
eu 7e Ve-ndistrirt. ter gezamenlijke lengte v.m L'OW M. 

Haarl la iu"., uren. in de Doele: bet maken van 
eeu fort hij Umilideii (le gedeelte). Raming /*i;|S.I)i)l). 

Assen, le IUL uren. door bet uiinisterie van water
staat enz., aan nel gol w van h-d prov. bestuur: het 
verbr I. n verdiepen der Norgervaart. Raining fö2 107 

H e i n . te IS uren door den directeur derartUkrie-
rtfpel- en itracUemagasijnen: de omwerking van 
o'.Wou KO. koper uessingr I lot ól.oon KIL 

ssmgpla.it. dik O.uiUo M , tot deu ;uiim.uk v.m pu-
t rooi i hul/.en. 

ASMB, te 1 uur, tloor liet geuieen(eliest ! let óêiijarL: 
onderhoud van alle gem itrgelmiiweii. 

l i r e , l i l , t.- > men, dimr de maalschuppij tot expl. 
van Staalss,M.or wegen, am bet centra dbur-aii: lo. liet 
leveren va ken wisselhout eu briigltggei-s, leu behoeve 
eiken dvvarsIiL'_',i', m ; |„ . I V . , 'ten behoeve v.m het ver-
nieuwingsRmds Luik —Limburg, 

t l ree l i l . Ie 2 ureu. door de uu itsch ippij totexpl. v.m 
Staat ss|j, nu-wegen. ,i in let ceittnulhureau : hel maken v.m 
keibesti-atmgeii up ,|e stations Krahboudijke krunung-n 
en Hiezeluige. bil. ;uin lu-t eonlrualhuro.m <-n bij den 
sectie-ingenieur r . W. P, Mieling, te Middelburg. 

W « M l 4 « g , 14 llec. 
H-Uaffe. |e II ureu, doOT bet ministerie van Waterst. 

enz.: de levering v.m hallaMsteei, VOOT de Rijksrivierwet-
ken op de lioveii-M.ias. in •> |N-rceelen. lnl.'bij deu ing. 
voor het 2e district, |e 's-llage en deu ingen.'tu hel 5e 
arrondissement, te 's-lloscb. 

'a-Hage, te 11 uren. door liet ministerie vau waterst. 
enz: het verbouwen van een gedeelte van lu-t Valkenhuis 
ten dienste v.m de Post te s-Hage. lnl. bij deu iugei ir-
aivbit.it v.mr de Landsgebouwen l ' . II. Péters en deu 
b.mf.lop/ichter .1. A Weinberg, heiden Ie 's-Hage. Ra
ming ƒ7000. 

M . . . I I I . 1,1, ,, te II mvn. d.mr burg. en wetb. van 
Ambt-Deldeu: het ver wen der school en hei iwen 
J 1 " 1 ^ > » . | e r w t j / e l - w o n i n g ji, ,|e buurtschap Heldener-
broek. lnl. hij den geme-nteiipzicht.-r. \anw. Dt Dec 
van Hl -ld ureu. 

h , h 1 , 1 H "'en. bij den kastelein Sel.us; bet ver
zwaren van den Duffels.Tien bandijk te K-k-.d lang 
1300 Jl . Aauw. IS Dec. ie 10 ..ren. Bilj. inzenden bn 
den dijkgraaf tot ]||' , un-n. J 

Oml.-rdend.im. te II uivn, in In-I waters,!,althuis 
van Hiinsingno: hel gedeelteluk vernieuwen der sl i -
deuiyn -UZ- aan de sim. te /.oiuk.tmp. lnl. hij deu des
kundig.- H, Wind, I- Onderdendam. 

Dcurnlmjen, te l-> uren. vanwege liet gemeentebe
stuur vau Woerselmi, hij |{. pelstor: hel I wen vaneen 
schoolgel.iiiivv in :i lokalen, voor samen Hl! kinderen met 
iuneublouii'lil, le l l „ingen. lnl bij den architect J . .Muil. 
te Hengelo.,. Aanw. te ln ' i uren. 

Leeuwiird IJ ' vn. .| • burg. eu wetb.: de 
"O'hlhii: v. n schoolgebouw t K l.ik.il.n eM eene 
onderwijzers woning, up het terrein aau bet /uidvliet. 
achter de grmeentescb.ml no. (5. | , , | hu .| iireeteur 
der geaneen te werken 

Mrpi ie i . ie 8 ureu. do,»- Jhr. Mr. Van Holthe tot Echten, 
m bet Mationskolliehuis: |„.t bouwen van woonhuis 
Aanw. te 12 uren. 

Ihniderdwg, l.i 0M, 
*iidi,|k , t- io uren. do..,- bet gemeentel.est.: bet ma

ken van e nieuwe «cl | l hil eu het veil*,,,wen van 9 der 
bestaande scholen ln die genr-eiite. benevens de levering 
van lbs stuks sch.mlh.mkon. iu fi iierc. |„l. bij deu ar
chitect A. Snuijosdijk. te Enkhuizen 

l lcrdrrrhl, te ï l ureu. hij J. ('. vau der Horst: het 
vernieuwen vuu deu steenen dam voor de vnnruulige 
Waterpoort te Willerastad. Aauw. IS Oec, te 11 uren 
Itamiug / :iil.."ilM). 

H |»c l . l e r rn , te ld uren. d i . r het gemee„leb,s| . : hel 
driejarig lerhond der grinHvegen, kunstwerken enz., 
ter lengte van 46,485 M. 

'n-lliige. te 12 ureu. door bet ministerie vau kolomen" 
de levering vau 2 metalen brugpijlers euz.. t lienste 
der sitaatss|i,wii-wegen op Java. 

viUicr . te 1 uur. d.mr bet ministerie van solo n : 
de levering vau den metalen bovenbouw van 2 bruggen 
van 54 en DÏ2 M.. en 2 verlengstukken v.mr liet stellen 
vuiyhe bruggen, ten dienste d.-r Stutsspo irwegen op 

Haarlem, te 2'/, ureu. d-mr bet ministerie vau w i -
tersl.iat enz., aan liet gebouw van het prov. beat.: het 
driejarig onder! I ,1-r liijks-zee- eu havenwerken op 
Marken. Raming J yiKH) per jaar. 

Vrijdag. 1« lire. 
I'iiriiierrtnl . te 11 ureu. door liet gei tebest.: het 

onderhoud der gemeentewerken g.-d. '82, in 2 porc Aanw. 
14 Dit-., te 0 un-n. 

i r n l i r n i . te 12 ureu. d.mr bet ministerie van water-
Staat enz., aan het gebouw van lu-t prov. b -stuur: het 
eenjarig ouder) t der Horkelwerkeu in I b-ld-rland, Ra
ming ƒ IttH). 

G r a n U g e i i , te 12 un-n. dimr hel ministerie v.m wa
terstaat enz., aan het gelmuw van In-I prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud v.m de beide Siutenzijleii en bel daur-
t , l s s t ' 1 '-nigs de AS sirekkeinl jaagpad'. Raming /'2WH1 
per jaar. 

•wollo, te 12 uren. door liet prov. best •; |„. het 
Imuwen va ne schutsluis op de ile.lemsv.i.irt, ter ver
vanging van de bestaande schutsluis no : i . t bijbe-
biH.ren.Ie werken. Raming ƒ 311.050; 2o. bet driejarig 
onderhoud vau de vei-spreide bruggen eu het tolhek met 
anihoireii enz., ten laste der prov. Overijsel. Itamiug 
'2'tri per jaar: : K het leveren van 2 paar' ijzeren sluis
deuren, .vu., ijzen-u ..phi.dbrug e„ eenige andere ijzer-
op de Dedemsvaarl Raming f h \ \ \ . " ""' ' 

•wollO, te l uur, d • liet djjksbc stinir vau het 3e 
di-tricl iu Overijsel, hij Teiilhiif: l'o. h l dichten van de 
kolk voor hel huis van II. .1. Scbnmten iu de liuurtschui 
Holte,,, gein. /.wollerkei>ip. I; 2o. het maken van ee!i 
zandberiii tegen de l>iiiueiiglo.niiig v.m den dijk bij de 
kolk, behoorende tot het erve .(ilindhuis', in de huiirt-
s.h,ip Oetine. g.iu. Zwolle,kerspel. Aanw, door W. v.m 
Wijngaarden, IU Dec., te I uur. 

Z u i r r n . le 2 uren. len raadhuize: lo. de levering van 
se h. mh uen In-Ion v.mr het gvmiiasjmii: 2o. bet maken eener 

uwe mestpljuts. 
XnterdaK. 13 lire. 

t - l U a e . te 11 uren, in liet gelmuw der Normuul-
scluotschonl: bet verbeteivii van privaten iu de Oranje
kazerne te 's-Hage. A.mw. 14 Dw. R tiling /"17W1. 

Urate, te 11 ureu. ten geuteciitehuize: de verbouwen 
de vorgrootiiig der scb.mllokalen. Aanw. te ü uren. K i 
lning J 7'JOO. 

VIrecht, te 1 uur, d.mr burg. en wetb.: lo. het doen 
V l nige vernieuwingen uan- en bet éénjarig onderhoud 
van de sluis la.irbljlieli.mrendc werken Ie Vreeswijk: 

'dein nl van deu straatweg van l'lreclil naar Vrees
wijk en daarbijbehorende werken; :io. idem idem vau de 
sluis te Nieuweisiluis en het jaagpad vandaar tot den 
Hinderdam: 4... idem idem v.ui het jaagpad van I'trecbl 
naar Woerden I uur hij behoorende werken: 5o. hel le
veren van verschillende materialen ten dienste der ge
meentewerken, in 22 perewlen, 

Kuiirlaa, te 1 uur. d.mr bet gemeentcbest.: bel bou
wen v.ui 2 SCholen mor te zamen 500 leerlingen, en OSOS 
onder wijzers won ing. Iu]. bij den Imiiwopzichter II, Kn-
klaar. Hilj. inz. bij den burgemeester. 

'•-Hage, te ureu. op bet station van den Holl. 
spoorweg: liet verbouwen van 2 bestaande steenen brug
gen en bet bouwen van 2 nieuwe bruggen, in den straat-

, weg tusschen Den Haag en Liosduinen. (eu dienste van 
! de Wcstlumlsclio Stimuitraiuwegiiiiutscbappij. Aauw. 14 
j Hei:., te 11 uren. 
' i i n . l i i . te 2 uivn. door lift pniv. Iiestuur; bet vier

jarig onder! I van den Kromt Rijn. CotbergriA en 
Minstiimiii. Aauw. 3 dagen vóór de besteding. 

KiiurUe, te 3 uren, in 'tW.ip.-n van Ruiirloo: bet 
bouwen van een woonliuis voor ,11. Sieiiweiibuis. lnl, hij 

I den bouwnpzicl - IL Kuktiar. aldaar. 
/,oml, - , |* | liet-. 

Sronlnsem hei maken van eene watergeleiding enz, 
iu de lokalen eu den tuin vau de Vereeniging »|le Har-

' iiiouie". Inl. bij den bouwkundige II, Itaammuker. aldaar. 
Maandait , l i l Her. 

VI i i - i r i , hi. te lu mvn. d»ir bet ministerie van wa
terstaat enz., aan b-t gebouw van b-t prov. bestuur: liet 
verrichten van b igg-rwerk tol verbetering der Zuid-Wil
le msv.urt itisschcu sluis lfi en de Itolgisclie grens nabij 
LiMizen in de gein. Weert, Aanw. 15 Dcc. Raming f 5500. 

Haa-lrh-lit. Ie 10 uren. door liet ministerie van bin
nenl. zaken, aan het geb mtv van hel pniv. best.: het 
verlichten vai nige werkzaamheden auu -Ie Helpoort 
le Maastricht. Aunw. 1:1 Dec. te 10 ureu. B.iuiiiig /'1950, 

H-llace. le ID' , men. d.mr bet ministerie vau bin
nenl. zaken, am liet gelmuw van bet pniv. best.: bet 
makeu van eeu ijzeren afsluithek rondom de kl»iue Ruïne 
t- Leiden. Aanw. 12 Dit:., te 10 uren. Kaming ƒ 10.500. 

'a-Hage. le 11' , uren. d.mr het ministerie van water
snuit enz., aau bet geitouw van hel prov, best.: lo. bet 
uitdiepen van een gedeelte van den Holl. Usel. Aanw. 
14 Dec. Raming ƒ126'): 2>. hel veranderen van eeu ge
deelte grintweg in straatweg, iu den weg le kl. uo. 4. 
van Di-lli naar Maassluis, onder de gem. Schipluiden, met 
bijbeh.mr Ie werk.-u. enz. Aanw. 14 Dec. Itmiing 

ƒ 17,000. 
Zalt-Homnirl. te 1 uur, d.mr burg. en weth.: lo. het 

bouwen n os school v.mr L. o. met 10 lokahn 
eeue overdekte sj Ipkiats: 2o, liet leveren eu stellen van 
bel svhookim-ilhl. ut. lnl. hij den geuieeiiteaichitert 
A. M. A. Gulden. Aanw. 17 cn l'J Dcc. te 10 un-n. 

Hreda. s.,v I, fi men, v.mr rekening van I'. Olfergelt, 
in liet Statioiiskolliehuis : hel bouwen \; ,-u restaurant 
met logement en verandah , en .vu scheidingsmuur met 
adleslmnl, benevens herstelling.- verbeteringen van 
lu-t best.i.mde gebuiiw (bei Slati.niskollieliius). lid. bij 
den architect H. C. High. Aanw. 13 Dcc. te :t uren. 

ini i iri i i . hij lt A . Hooüer: hot maken van 5 dwars-
knbbeii even beneden het fbielscheveer, langs den linker
oever van den Ikuuileii-Riju. Aanw. Hi llec, te 11 uren. 

BlHWiBg, 20 Uer. 
4kkerwaude. te ) | nren. door den hui-gei >st«-r van 

Damum.idei-1: b.-t maken van eeue vaste brug over de 
\eenw |s|erw,dd-lei vaart, op bel west einde van Vcen-
woinlstei wal. Aanw. 17 Dec. te 11 uren. 

Alkemade, te 12 uren. dimr bet gein, tebest.: bet 
onderhouden van den ' grintweg, de vootiiadcn enz. ged. 
3 j a r e n . 

Leeuwarden, te 1 uur. donr bet ministerie van wa
terstaat, enz.: aan het gebouw van h.-t prov. bestuur: ln. 
het éénjarig onderhoud van de havenwerken te Staveren. 
Aanw. 14 en Hl llec. Kaming '1800; zo. hel tweejarig 
onderhoud dec werken van den huu.luuiei- Slaperdijk. 
Aanw. 14 eu 16 Dec. Raming ƒ1600 jmr jaar. 

llri-clil. te 2 uren. door de m.iat-ih ippij tit expl. v.m 
Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: hei lever-u 
van metalen dwarsliggers met verbindiugsdeeleu. iu 5 po re
ten behoeve ran het vernieuwingsfonds Luik -Limburg. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Sl.i.ils.p w. aau het centraalbureau: lu-t leveren 
vau geschild asten afrasteriugpaleti. benevens eiken .-ti 
grenen imtionsafrasteriiigpalen en masten staken, iu 7 
perceelen. 

%lruw«ld N . te 4 uren. iu het gein itel.k.ial : het 
3l-i"g lerh i vin de grintwegen, de Kerkelaan eu den 
Lange-polderweg, „,,.( de daarbij stjuude tolhuizen. 

Weenadag , 'il llec. 
VHage, t-- II mvn. .io.,r het ministerie van waters), 

euz.: Iu. bet met hazaltsteeii en steeupuiii besiorleii van 
de heide dammen langs bel Ketel.liep. Aanw. 17 Dec. 
Raming ƒ25000; 2.1. het :ijung lerhond van 's Koks 
nalen veerhooü >p het eiland rlozenburg. tegenover 
Brielle en M^ussluis en aau de zijde van Maassluis. Aanw 
17 Dec. Riming / 1110 p.r jaar; lo. de verruiming van 
d.-n mond d.-r koningshaven te Rotterdim tusschen de 
kiloiueten.i.i 140 en 142. .Vanw. 12 eu 14 Dec Ra-

Arnlirm. te 11 uren. in de H.irun.me: het verbeteren 
d.-r Willemskazerne te Arnhem, lnl. bi| den eerstaanw. 
ingeuieur, le Zulten en den lioofdup/icbter. le Arnhem. 
Hilj, UU. 20 Dcc, voor :i ureu. op het bureau der genie 
te An Itamiug ƒ 22.000. 

'S-Saga, Ie 12 ureu, door het luiiusterie v.m waterst. 
euz.. ten dienste der Staatsspoorwegen: het maken en 
stellen van overweg-afsluitingen, afstand- en andere tee-
kens, voor het gedeelte Kesteren—Renen -Etst, van d.-n 
BpOOTWeg Amei-sf.kirt-N'ijiuegeii. lnl. bij den boofdingen. 
te Arnhem. Aauw 12 eu 14 Doe., te l l ur-u Kaming 
ƒ I3.M20. 

Vs-eu f 12 uren. do ir bet prov bestuur: bet 4jürig 
ouderhoud van deu prov. weg van Ass ver Kolde en 
(Heten naar de Hilte. In! bij den ingen, v.m den prov. 
watersluit .1. ['. | la velaar, te Assen, 

Kralingen, te A uren. d.mr burg. eu wetb.: bet ver
richten van eenige vernieuwingen, benevens de onder
houdswerken dor getueetile, ged. 'KJ. Aauw. It Dec, te 
U ' / , ureu. 

Ilenderdiig. 22 IM-i 
Haarlem, le 2 ' , uren. d-.or bet ministerie vau wa-

torstaat euz.. aan liet gebouw van het prov. best.: lo. bet 
driejarig onderhoud van de gr.mt u andere Rijkswegen 
in Noord-Holland, in 5 |mrc. .Vuiw 15 Dec Koning per 
jaar: |>erc. I / 21.610; perc. 2 /' 12,610: imrc 3 ƒ 7110: 
|M'.c. 4./8230; I M W . 5 /'I5.420; '2o. lu-t aanleggen v.m 
werken tot verdediging van het strand boiiouden Petten. 
Aanw. 15 Doe li.imhig ƒ 62.00(1. 

Haarlem, te 2 ' , uren, doorliet ministerie van binnenl. 
zaken, aau liet gebouw vau het pniv. best.: het ver
richten van verschillende heisl.-llingswerkeu en bet uit
voeren van vernieuwingen enz. in de Ridderzaal van bet 
-lot te Muiden. Aanw. 15 Dec, le 12 uren. Raming 
/ 2(170. 

Xuld-Hrlerland, d.mr Jb. Trenst Dz., bij K. Hofman: 
bol boiitveii y.iu ivne Imiiwiuaiiswoiiiiig met gr.iunschuur 
eu afzonderlijk staand wagenhuis, alsmede het amoveeren 
van een woonhuis eu liuhischuiir op Trouipi-nbui-g, onder 
die gemeente. Inl. bij T, Lonimers DHz , bouwkundige, 
te !Mrijen. Aanw. l'J Dec, te II) uren. 

VriJJag, 23 Uer. 
Hlddelhurg, te III uren, dooi- h.-t miuisterie ,an wa-

terstut enz... aan h.-t gelmuw van bet prov. bestuur: 
het verbeteren van de Kijkswaterleidiiig ten westen van 
bel kanaal van Neuzen. Aanw. 17 cu l'J Doe. Raming 
ƒ 4700. 

'•-Haije. te II uren. d.mr bet ministerie v.n marine: 
hot maken van eeu gelmuw tot bewaring en verificatie 
van s l i j k - zeeinstruuieiitet. te l.iden. lnl. bij den bouw
kundige C. Hlunsjuar, le Leiden. Aanw. 80 Dea, te 11 
uren. 

4riiliem. te 12 uren. door bet ministerie van waterst. 
enz., aan hel gelmuw van hot prov. bost.: bot ophoogen 
van 2 gedeelten Kijksweg tus«elien do duikers!nis en de 
voormalige vestingwerken te Deventer en de Koerhuisbrug 
tbeh-miende tot bet 7e perceel der Kijks-gi.mie wegen in 
Gelderland). Aanw. 15 en 17 Dec Kaming / 6vJj. 

Middelburg, te 1'/, uren. door burg. en weth.: bet 
Imuwen van eene openbare schim! voor I.. 0. met gym
nastiek lok ;ul op de Nieiiwe-Haven. lnl. bij dou gemeen-
te hou wi in -es Ier. Aanw. 17 en 21) Dec., le 10 uren. 

Helder, Ie 2 uren, d.mr burg. en wetb.: de shiutver-
licbliug aldaar, door middel vau sl ikolengas. 

Witveen (onder Oostor n. hij J. T. Hoekstra : het 
bouwen eener booreuhuiziiig onder Oostermeer. Aanw. 
17 Dec, te 11 uren. 

Zaterdag, 24 lier. 
Utrecht, Ie l uur. d.mr burg. en weth.: de slooping 

van gebouwen en muurwerken, gelegen aun bet plein 
Vredenbiirg. en liet daarlangs aanbrengen van eeue b;i-
zultsrhociiiig met bestrating eu lïoleeriug. tut verbinding 
van de Kijukade met de L'atarijiiekade. Aanw. 17 Dec, 
te 10i', uren. 

Middelkurg. te 2 uren, dimr bet uiinisterie van wu-
terstimt eni., au bet gebouw van bel prov. bestuur: lo. 

bet houwen van eene sclmlsluis in het zijkanaal bcmsleti 
Sas-van-Gent. Ifcuuing /"7I3.0IHI; 2-.. liet maken van een 
zijk.uu.il beoosten Sus-van-Geul eu bet verbreeden en 
verdiepen vun bet Nederlandsch gedeelte van bet ka-
mul van Neuzen. Itamiug ƒ500,000; * i . het Imuwen van 
eene ijzeren draaibrug mol vast gedeelte over bet zijka
naal naar de 1'assluis. Kaming ƒ 23,500. Aanw. vau alle 
werken 10 en 17 Doe. 

Utrerbt, Ie 2 uren, dimr lu-t ministerie vun water
staat enz., aan het gelmuw van bot pmv. bestuur: hel 
driejarig niiderh I van bot gekaualis d gedeelte van 
den Hiilluiulsche-IJsel. Aauw. 17 en l'J Dec Raming 
ƒ 15,000 per jaar. 

Ulmdag. 27 Der. 
Uardrerht. te 12 uren, ter secretarie: lo, liet maken van 

den watertoren en lu-t ketelhuis v.mr de hoogdruk water
leiding te Doiilreeht, mol de leveriug der benimdigde ma
terialen. Aauw. 21 Doe., te 2 urou: 2o. hot maken der 
gebouwen en bijbelnn.ri<uile werken, teu dienste vuu een 
stoomgemaal iu bet oostelijk deel van den St.idsjMldet 
nabij Dordi echt. Aanw. 22 Doe , le 2 " , uren. 

Arnhem, te 1 uur. ten kantore der commissie roor de 
gemeen te rei n iging : de levering van magazijnsgoederen. 

Waensdag, 2*1 lle«. 
'••Hage, te 11 uren, door bel ministerie van waterst. 

enz.: lo. bet verrichten van werken tot verbetering van 
de Boven-Maas ouder de gemeente llooscl, tusschen de 
kilometerraaien 01 en 92. Aauw. 80 en 22 llec Raming 
j 12,300: 2o, bot verrichten van werken tot voortzetting 
van de verin-lering der Bwen-Maas ouder de gemeente 
Western, tussch le kilometerraaien 63 eu 65. Aauw. 
20 en 22 Dec. Riming ƒ4170; 3.i. hot verrichten van 
werken tol verln-tering van de Koven-Maas onder de ge
meente Mogen, tusscl le kilouieterraaion 202 ou 201. 
Aanw. 22 Dec Kaming '̂4S00O. 

Breda, te 11 uren. d.mr den ontvanger der registratie 
en domeinen, in liet Hof v.m Holland: lo. bet aanvullen 
van de opengebleven doelen der buitengracht ten inmnlen 
van het terrein dor Kon. Mil, Academie, iu verband met 
2o. liet afgraven v.m don mmnlelijkeii boord dor Singel-
gracht van de wuterk.vring af tot de Mark, en 3o. liet 
uitdiei vau gedeelten der Siiigelgiacht en van een deel 
der Mark. lnl. bit den IwofuOpZH-hier !' van do Live Jz. 
Aanw. 24 en 27 Doe te 10 uren. 

'fl-llage, te 12 men. door hel uiinisterie van waterst. 
enz., ton dienste dor Staulss|morwegeii; lo. liet maken van 
de aardehaan. de kunstwerken, dou bovenbouw, do over-
gangs- en eenige verdere werken v.mr deu spoorweg 
Merwede—(ioriiubom. en hol maken run norinaliseerings-
werken in de lioned.-n-Meiwe.lo bij Bauuhoek. lnl. hij 
den eerstaanw. ingenieur Ie Gorinchem. Aanw. 17 en 10 
Dw. Raming /" 2.47U.OOO: 2o. liet maken van do aarde
haan, de kunst- en andere werken voor liet gedeelte 
Liivk-lk-ugen v.m den -p.mrvveg Nijmogen Venloo. lnl. 
hij den hoofdingenieur, te Arnhem eu den sertieingeiueur. 
te Nijmegen. Aanw. IU en 21 Dcc, te 12 uren. Raming 

ƒ 224,000, 
Kolsward, te 12 ur d.mr burg, en Wetb.: lo. het 

vergrooten eu veranderen van de school voor minvermo
genden: 2o. bet maken van eene nieuwe brug c a. ter 
vervanging dor Marno/jjl, iu d.-n v..-g Imlsward-Hai lingen. 
lui. 11ï| den geiuii-ntearchitivt. Aauw. 22 Dec. 

Vi.i.tio te 12 uren. ten gei ntebllize: het bij- en 
verhouwen der school tc Linde onder Vorden. 

Ilanderdag, 211 lier. 
Araheas, te l uur. ten kantore der gemeeaitegaria-

briek: lo. het lossen en vervoeren van Kngck-he en 
Duitsche gaskolen, alsmede van kbuikalk, ged. het dienst
jaar 'S2; 2o. bet onderhoud der bblHsKSgsl wou enz, 
ged. hol dienstjaar « 2 ; -'to. do levering va a.-.izijn-
g.w'deren (waar lei ongeveer 65.000 KG. gegolou-iizoieii 
buizen en 3 7 0 0 0 0 Kli kbiitkalk). beu.mdigd god. het 
dienstjaar '82. 

Haarlem, te 2' ' , uren, d-mr bel ministerie van wa
tcistaat enz., JUUI bet gebouw vau hol pniv. best.: liet 
driejarig onderhoud vau hel Gumt Ymidholl iud-cb kanaal, 
iu 7 perc Aanw. 22 Dw. Raming resp,: / 22.iuo. j 14.750, 
ƒ 11.250, ƒ 10,1150. ƒ 15.S00. ƒ16,700. / 2:1,130. 

Vrijdag. ÜO llee. 
•-He-ril, te 10'/, uren. d.mr bet uiinisterie van wa

terstaat enz., aan bel gebouw van In-t prov. In-stuur: 
bet driejarig onderhoud dor Rijks-groote wegen iu Nnord-
lirahaut. hi 10 perc Aauw, 24 Doe. Kiming r.-sp..-
/5s50. ƒ6050. ƒ8010, /'06IO. / 5200. ƒ2620, J'SM\ i, ƒ3000. 
ƒ84410, / &»M). 

Zwalle. te 12 ureu. door hol uiinisterie v.m waterst. 
enz., aan bel gebouw van hef pmv. hi-siinir: bet ver
beteren van b.-t godi-'lte van bot Ki|k-k.maal bet M.-p-
lielerdiep, van I lottz bij bet Ou.le.li.-p tot aan do 
sluizen te Zwartsluis. Aanvv. 22 Dcc. Uaming /"32.tl50. 

Zaterdag. OEI llee. 
Utrecht, U< 10 uren, door het uiinisterie vau wa

terstaat enz,, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
bot driejarig onderhoud vau de schipbrug over de Lek 
tusschen Vreeswijk en Vi.iueu. Aanw. 21 D c. K lining 
f 7510 per Jaar. 

WaeiiHdag. 4 Jan, i s » * 
'•-Hage. I- 12 un-n. doir bet ministerie van water

staat enz... ten dienste der SLutspmorw.: het maken vau 
gelmuw bet leggen en verleggen vau sporen en eenige 
bijkomende werken tot uitbreiding v.m hel station Ge|-
deriiiulsen. ton behoeve van den spmrweg I lor.lrechl -Kist, 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur le Gorinchem. Aanw. 
27 en '28 Dcc. lo 1\, uren. Kaming ƒ 122,500. 

Alloop van Aanbesiftliiiv;en. 
l i i rks in . ru 2 J Nov.: lo. bot mdum van e-n r|Jweg 

door de gemeente Hariugkaispel; minsle inschr. waren 
C. Itille en I». Klok. te Zijdewind, v.mr ƒ21.645. 

2o. liet bouwen van een waclilorstvoning san den over
weg van do spnirlijn: minste inselir. waren .1.Old riburg, 
te Borgen en S. Notteltuan. le S,-boorl. v.mr ƒ.1148, 

Venlao, 30 Nov.: het bouwen vau een nieuw loivn-
pnrtaul, bet restaureeren van d.-n Z W. gevel eu lu-t ur-
neinenteeivn van den grooten toren en spits der Sl.-Mar-
tinuskerk; iugek. 5 bilj.. als: 
II. Gieslmrtz, l i ' Kessel. / 8800 
II. C. Jansen. • Maasbraclit. » 8600 
P. Tb. IVmiings, » Kes-,-1. - 8300 
W. Toeboscb, » Venlou, - SISO 
.1. Gieleu. » Kes*d, . 770» 

Weldum , I Dec: bet bouwen van oen ho-rouliuisvuor 
A. I'. Sieiilsina. ouder beheer van don architect K. Svvart; 
ingek. 8 bilj.. als: 
J. 1'iekstra, te IJerguiu. ƒ 18.SH8 
Jansen en Alteiia, .> 1 uwarden. • 17,106 
B. II. Kamstra, » Jnrweiil. « 16.SO0 
K. J. Booisma, » Weidum, » 15.94S 
W. T. Nauta, » llijlaard. " 15,'J00 
J. J. v. d. Leij, • Arum. 15.5S7 
II. B. v. d. Valk, i Cubianl. » 14.670 
J. Dijkstra. « Tzum. » 1.1,65'J 
gegund. 

's-Hage. 2 Dw.: het ïljarig lertmud van- en het doen 
eener verbouwing aan hol |MS|gebouw te l'irecht; ingek. 
« bilj., als : 
P. van Zutplu-n, te utrecht, f 4210 
A. J. van Maauon, » idem » 4200 
i l . M. de Kolf, • idem l 12 (• 
H. Lorette, idem " 4194 
H. G. h i j luik. f idem * 4100 
H. A. van Baren, - idem i 3'Jo0 
W. Nabuyseii, • idem * 3770 
B. J. van Baren, • idom - 3730 
G. A. K.HMling, » idem 34'J9 

Utrecht, 2 Hw.: lu-t bouwen van een woning met 
wachtkamer, bureau enz. bol houwen eener rijtuig- en 
locomoticfreiniso met waloriosorvoir, waterkraan, enz. eu 
liet makeu va u afrastering v.mr de Ned. Tramweg-

Ml.l.lellmrg. 2 Dec: liet verdiein-n van de huiteuhaveu 
te Hansweert: ingekoiueii 5 bilj.. als: 
L. A. vim Haatten, te Sliedrecht. /' 15,400 
L. Brand Dz., » Giesendam. '* 13,2 4) 
A. L. van Wijiig.uiden IJz.. « Sliedrecht, « 12,475 
I). Volker, * Dordrecht. • 12.000 
I. v. d. Velde. i l ' . i | » M , I . . . l.t. . 12,388 

i . . en ingen. 2 Dec: bot Sjarig onderhoud van do 
Rljks-gnmle wogen en van de ver-pr.-ide Kijksbi II . 'L ' - I . UI 
de prov. Grotiingeu, m 3 perc o 

pen-. 
s. t:;,s 

8.3.1 ( 

f ll.'JOO 

I1.I7L 

|H-rc. I ui issa 
/' 13.650 ƒ 34.200 

7,990 

7,999 
7,919 
; 900 

7,850 

7,230 

23,800 (n-r 

lU.t'HI 

10,991 

13,523 32,N.'0 

13.400 3I,41S 

11,150 

11.000 13.000 30.420 

10,990 

10.600 

T. I. • to lleduin. 
A. Woldringli, te 

Z'Hitk nol.. 
R. S. W.-st.-a. le 

Kunswenl en |». 
.1. Nijdam, te 
Ti mm na rum, 

Ü. II. Ilarkenia. to 
G ruilingen. 

,1. K. Lijbring, i.len 
II. Winters, te Asset 
W. II. Harkeuia. t, 

Wa ril inizen. 
V. II. Dopheide, te 

Groi lingen. 
.1. Lol.-en, to Zuid-

wolde. 
II. Korms.nu te 

Grijpskork, 
G. Huizinga, lo 

Zuulhol II. 
G. t:. M. Rottinghuis, 

te Delfzijl, 
.1. N. Krmziiiga, Ie Grouingen, 
J. Veldkamp, o- Bedum, 

Zwalle, 2 Doe: hel onderhoud 
Itlokzijl god. 'H2, '83 en '84: 
G. T. Smidt, 
K. Aberson. 
}«-r jaar; gegund. 

I lnr j l i 2 Doe: het maken van wolken tervonlodiging 
eu verlenging van het njslio-ild iu peilschaal 46: ingek. 
6 hilj.. uls: 
11. C. V. d. Linie, te Zierik/.'o 
G Holier. » Sclier|H'tiisse. 
.1. van Kek. » Hardinksveld, 
1'. de Wilde Az.. I KHtlondiJke. 
K. Zomer. » Hurgh. 
D. de Jong \ z . » Keuzen, 

MJniegeii 3 Dcc: het a fine kon en wedorephouwoii 
van gebouwen v.mr S. Blom, ouder beboer van dou ar-
.-hitect A. D. van Scters; ingek. 5 biljetten, als 

.'l'J'JOO p. 3 jau 

12.1100 32.2S7 
30.660 
2U.776 

• havenwerken te 

U. l'osHiumu. te Hilversum, f 0.738 
T. van Daal. » Amorslimrt, '., «.ou,-, 
J. G. v. d. Geest, . idem „ 0,650 
J. (' van Kilmrg'ii, idem o 600 
J- H. Boks, * idem . 0,545 
mei geg I. 

Helle*«et«hilo , 7 Doc: het herstellen van -ton.isclude 
aan den cotilri-st-arin--z lijk v.mr ,1- bastions | , „ | | 
nldaar; minst., inschr. was lie Waard, le Nieiiweub.Nirn, 
v.mr y":lu7.i. Ruiling ƒ3000. 

si'iie»enl»gen 8 ll . i - . : bol afgraven eu wegvoeren 
v.ui h.-t /.nul v.m Int Seiu|mst.lnm, liet maken vau slnut-
wegen. enz. ingek. 6 hilj. als: 
I'. Knuujoiiveld. i i _ . '„; uu 
l i Jonifonburg-r, .. Wad.iinksvwn, • 49,849 
J A. van Haaften. . Sledrecht, • 88.000 
K. Haasnoot, Kalwiik a Z n 

G- L. v. d. Drift, . Haarlem. 3H.600 
IV A. A. van KogeniinrUv. * Rottetilam, » 36,000 
('• Sterk. » Heiikeliiin, 34.640 

llaarli-m. 6 Doe.: bol 3jarig onderhoud dor Rijks-zee-
en buvi'iiwerketi op Vlieland; minsle inschr. wast;. Bus 
Az., t«- Dordrecht, V.mr ƒ35.100 per jaar. 

Arnlirm, U Doe: lö. b-t vervangen vau de Veldweg
en W'-udvlolhriiggen dmr ijzoieii draaibruggen over het 
apeldoornsche kanaal: minste inschr. was i l . j . Ruiten-
buis, O- Lls| i , v.mr ƒ9880, 

2u. hol aanbrengen en onderhouden eener beplanting 
van opgaande boukeuheesters langs de Kijks gin.,te wo
gen der lo kl.. nos. 6 eu H, van do Grebbe mar Arnhem 
en run deu Teersdijk naar Grave in de prov. Gelderland: 
minst.- inschrijver was G. H. A Libers, te Arnhem, v.mr 
ƒ 1725. 

"itlokzijl. 
. Steenwijk 

bil j . . a l s ; 
/' 2375 

2:153 

f 0 7 " 0 
I '1670 

O'-ou 
i 0447 
.. '.«00 
.. 761M) 

Boekaankondiging 

W. kropman 
.1. Knoops, 
.1. de l'rel. 
C. .1. Wijers, 
G. I.iel'tlng. 

tujk :f H. 
rek Iwacbtei-swoi ling 
bilj., als : 

M. I». Elders, 
A. Korting, 
K. G ts, 
G. L. van Hezewijk. • 
M. van Gerreii. i 
gegund. 

t'trerht , 6 Dec: lo. bel Ie 
houten dwarsliggers en bot lei 
,-n eikenhout vuor brugdekken 

].. pre. i ' . 
J. N. ,1.. H u . 

unit S,>li.i. 

Nij gen, i l'. 
i Idem , lr»,HS.*, ! 
i \ i n - i . I.I.IIII. , 1S.7HI 
n Nij gen, 15. 
» Ainl . 14.4'ID 

lift IHHIWCII t'l'llll' Ilk'llWt-llnti'l'lllljll 111,'t j 

lip.tiiil-1'iiitlntis: irtjci*k..,n..Ti 5 I 

te Cuijk, 
- II..I..H 
n Vii'llill^sbi'i'li. 
n lliilllll, 'll 

i Ml,-II 

51» 3 
I 51110 

l-'.r. 

i'ii inkepen V M eiken
van eiken ffisieiliou. 
'kniiii'ii I J bilj., ; i l . : 

3e perc. 4.' pere. 

Wenl, 
F. II Ï . Eenla 
t.- Halten, 

E. II. v. Dijk. 
Ir l ' . i n . 

II. i i m , te 
Milium. 

.1. Niiliuis te 
Groenloo, 

II. I. Iluijvi.i-, 
t i ' i Mm.II nam, 

1.1. v. .1. K.'1-.l.'ii. 
t.' I l ik - l . l . 

W. v. .1. Vnort, 
te l :ili.|ili.mt. 

.1. II. (irf.illini^, 
li* l)i.|ii.kaui|'. 

J A. v. d. Eerde 
M. .1. v. .1. Vee. 
Eindhoven en /.. 

liet lever 
gegoten staal en 
:i liilj., als: 

ƒ 2.f.3' | i . s ƒ : 

2762 1065 

ƒ S.127 «80 

ƒ 8910 8580 2200 ; s 

S'.ISII SOSII 2IW.I 

ss| ( 8844 2175 934 

U600 9800 2050 

1100 

(SStO 8S12 
-il. Ie Iklkslel, 
te Haaien, 

mn, te Zwolle, 

8O90 60 p. M ' 
2517 
76 p. Mn 
120J.25 

-ii van nin wend bare 
van coiitr.ir.iils met tm 

le j<cre. 2e perc. 
Essi-u. 16 puntslukken 1 : 10 

zonder laschplaten 
le SOOri n ƒ 152.52 
2e •> 6 107.611 
10 puutstukkeii 1:10 
zonder laschplaten 

Ie tOOII a f 145,IS 
2e » b 102.93s 

eul'alirik DeiitM-blaud, 
lm I. f 162 p. stel 

Bochinner Ven-in fiir Kergbau 
u. Gnssstalilfabrication, te 
Bochum, ƒ 2200 
Sn. bet leveren vau spoorstaven, stalen lasch- enotnler-

Iiv'l'lai- i. en ij/eren haak- en 

f. Krupp, 

M.i*-lu 

bilj.. als: 
rekiuii.-i 

lo perc. •pc 
Lr. Beij.-iNininn. te Dagen. f 4400. 
K. S. sïtokvis en Zonen, te 

Rotterdam, 4801.48 
C. W. II as,-i iele ver uud So line, 

te I lusseldorp, 57SO. 
ll.irdor Hergwerks-Hutten-

Vero.n, te Ibinlo, f 7fi,4O0 
Actieii-Gosrlkhalt fiir Kis,-n-

u, Stah lindustrie, te Gsnabrück, 70.25S 
4". In-t maken en leveren van stalen tong be wegingen ( 

mot toebchooren en ijzeren excentrieken; 1 liljel ingek. : 
le pere. 2e perc 

Maseliiiienluhrik Heiitschland, 
te Dortmund. / 358 p. stel ƒ 31.50 p. stuk | 
M-llage. 7 Doe: de aanleg van eeue kade inden Dreu- | 

ini'lschen overlaat; ingekomen 7 biljetten, als 
l ' . vuu Wijngaarden Wz., 
I'. I'amiek.n-k, te Her wijnen, 
I'. W. van Hattum. . Tuil, 
A. G. Hnvskes, - Hekel. 
II. A, Dauwen, •> faiuienl. u, 
J. II. van Hezewijk, l LoUtfa 

maatschappij: ingek. 5 bilj.. als: 
II. W. v. d. Veen. te Joure, ƒ 22.560 
R. Witman. i idem « 18.U43 
T. J. v. d. Steele, Sooek, » 16,370 
J. de Graaf, > idem i 16.2*0 
H. Laiuuioi-siua en II. Slienstr.i, lellilsw.ini. •> 15.550 
gegund. 

'•-•aarh, 2 Dw.: bet .Ijarig onderhoud der Rijks-fiaven-
en leewerken te Willoimlud. mot do zelfn-gistreorendo 
peilschaal aldaar en die te Steenbergsche-Sas: minste 
inschr, was C de Gi-oot, te Willemstad, a y'28&0peijaar. 

K. Terwindt. 
Bvrolto, 7 Dec,: 

leerlingen, op een 
13 hiljetten. als: 
.1. de Gr...,!. 
A. van don Rol.!. 
('. Kckfiar.lt. 
E. Schotten en Zn. 
Brums en Kloeks. 
t l . schutte, 
J . Ilesselingeil. 
J . Willighagen. 
L. Meijer. 
A. van Stralen. 
.1. Groll.-maii, 
S. ,1. Fokken, 
B. H. Tnmster, 
gegund. 
Kaming 

t l l l i ' ls lui ir l 

het buiiwei 
aan d> 

rden, 
eene sein 
Duisteres 

te Zwolle. 
•> idem 
•> Almeloo, 
« idem 
« Zwolle, 
« idem 
t Meppel, 
n Zwolle, 

idom 
n idem 
.i idem 
i Dritsuiu, 
I Zwolle, 

f 26,76-2 
« 25.189 
>. 24.7'.MI 
I 22.1l'.iu 
i 80Ï88Q 
» 20.176 
i 19,099 

il vimr 41H) 
Mgi ingek. 

f 40,7'JO 
» 37,.HKI 
« 37.7IKI 
• 36.785 
- 3ó,64H 
» 34.DS0 
i 34,961 
•> 34.567 
- 8 4 0 8 0 
i 88,999 
.> 33.90S 
" 33.362 
» 32.64S 

36,6.10 
Dcc.: het bouwen V;lll een woonhuis 

1'tn-cbtscbestraatweg, onder beheer van deu 
architect W. H. Kam: ingek. 9 biljetten, als: 
A. Kwrs, te Hilversum, ƒ 11,845 
R Andricsscn, • idem » 11,745 
W. v. d. Kooi, • Amei-sfoort, » 10,1)90 
W, van Haselen. » idem • 10,406 

Bernoulli's Vailemecuni. Kon practisch 

baiidlmek voor berekeningen, dagelijks voor

komende in de bouw- en weiktuigkiuide, 

met bijzondere toepassing op gewicht en 

sterkte vau bouwstolTen, ij/etvn bulkeu, 

kolommen, houten en ijzeren kappen, ijze

ren bruggen, stoomwerktuigen en loi-umo-

lieven, water werktuigen en toestellen tot 

hei opbrengen van water, molens, jmm-

peil, spuorwegeu , stoomboot en, sjiitnierijen, 

euz., opnieuw herzien cu omgevveikl duur 

G. J. \ \ ' . do Jongh. Uitgave van Ten 

Bnnk en De Vries te Amsterdam. 

In Nederland , waar het debiet der Imekwerkeii , 
uil den aard der zaak , niet groot i s , behoort het 
tot de zeldzame verschijnselen , uls een vierde druk 
ter perse gelegd moet worden. Eu dit toch is liet 
geval met Bernoulli's Vademecum, dat naar het 
lloogduitsch vrij bewerkt werd door den heer J . G . 
van Gendt .Ir,, die op het einde van 1880 door den 
dood aan zijne betrekkingen en vrienden «uitrukt 
werd en den laatsten snik gaf in hel verre Japan, 
waar hou ue vereeremle opdracht van hei Japan
sche Gouvernement geroepen had. De uitgeven heb
ben de zorg voor de vierde uitgave opgedragen aau 
deu civiel-ingenieur G. J . W". «le Jongh, die reeds 
met den beer Van Gendt een groot deel vnn den 
derden druk bewerkte eu aan wieu de zuuk ten volle 
is toevertrouwd. 

De eerste aflevering is gereed cn de t/pograhaohe 
uitvoering moet geroemd worden. Het geheel zal 
zeven afleveringen beslaan, die tegen !H> cent bere
kend winden , zoodat de vakmannen voor f ti 30 in 
het bezit kunnen komen van een handboek, dat 
herbaalde malen met goed gevolg geraadpleegd zal 
worden. Daar dc andere afleveringen zoo sjioedig 
zullen volgen als eene goede uitvoering loelaal, kan 
de in teekening op deze uitgave gerustelijk aanbevo
len worden. 

liet gunstig onthaal aau diie uitgaven te beurt 
gevallen, is het beste bewijs voor de belangrijkheid 
en zaakrijkheid van het handboek. 

Urioli', IIIT Itmchtcii rn Mt'ili'dpi'liiiiicii. 
B I N N E N L A N D. 

's Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende beschik
kingen genomen. 

ttcnttrmtl; bij de Burgerlijke Openbare Werken, lot 
ingenieur '2e klasse bij de afdeeling Stoomwezen, de 
ingenieur -le klasse r . Th, Hoevenaar; 

bij den algemeenen dienst en don aanlog vau Stants-
•poorwegen op Java: tot tijdelijk adjunct-ingenieur 
l e klasse, ih- lijdelijk adjunct ingenieur 'Je klusse 
S. Verwey; tol adjunct-ingenieur le klusse, du ad
junct-ingenieurs 2e klusse .1. A . Kerkhoven on J . 
ktonod de Fi-oideville; tot adjunct-ingenieur '2e klasse, 
ue tijdelijke opzichter 3e klusse W. MoOfrees. 

— Bij Koninklijk besluit is benoemd tut opziener 
der domeinen in de provincie Zuid-Holland V. II. I». 
Schut/, thans buitengewoon opzichter van den Wa
terstaat te Grave. 

— Door Z . M . zijn, met I Januari a. s., be
noemd tot opzichter van maritime werken, te A m -
sterdam, de opzichter R. Blankenvoort, en tc 11.-1-
levoetsluis, de teekenaar le klasse, C. A. Dekker. 

Leeuwarden. Den Oden November j l . werd 
don- de Staten aan Iiedepulcerden verzocht een on
derzoek iu te stellen, waar de veiligheid vun het 
gewest vereischt, dat steen glooiingen langs de zee
weringen van l'rieslaud worden aangelegd. Tengevolge 
daarvan zijn door den hoofdingenieur van den pro
vincialen Waterstaat bij Gedeputeerden twee stalen 
ingediend: lo. bevattende de werken uan de zee
weringen, waaraan verbetering noodzakelijk is uit 
een oogpunt vuu direct gevaar voor de provincie, 
tot een bedrag vnn / t •360,230; zo. vermeldende 
de werken lot v e r M e i ï n g der zeeweringen, met ge
lijk tijd igen aanleg van stecnglooiingeii, stenen voe
lingen of bazaltmuren, lot wn bedrag van /'."»,2l,"i,i).Mi. 
Gedeputwrdon oonleoloii. dal men zich leu deze 
moet bepalen tot het volstrekt noodige, en hebben 
daarom een voorstel auu de Staten gezonden, daar
toe strekkende, dat de werken van staat I onver
mijdelijk ninnlig verklaard worden tot In-scherming 
dor provincie legen zeegevaar — eu dal aan de 
dijksbestureii, op hun aanvraag, voor bet mnken van 
die werken een provinciale subsidie kuif worden ver
leend van ten Innigste 7ü pet. van hel kosteubedmg. 

— Uit het vroeger vermelde drietul is door den 
Raad tot directeur der gusfabriek benoemd dc liuer 

J. C. W'. de Ronde, geeniplooieerde uau de fabriek 
! te Bonn. Deze benoeming geschiedde door loting 

met den heer 3, Keneiis ie Gouda, op wien, even-
, als op den benoemde, tien stemmen waren uitge-
| bracht. 

Assen. Hel bestuur vnn de Vereeniging Dieron-
I tuin wenl door de leden gemachtigd tot aankoop 
j van het terrein, thans nis wBiiitensocieteit" in gebruik 

bij de • Groote Sociëtei t" , tegen cenc koopsom van 
ƒ (J0O0, en tot het aangaan cener leeuing van 

I ƒ 15,000 , als dit bod mocht worden aangenomen. 
[ Leiden. De Gemeenteraad hoeft het voorstel 

van het Gemeentebestuur verworjicn , om een des
kundige te benoemen ter controleci ing der lichtsterkte 
van het gas aldaar. 

Brons. Professor Thurston heeft te Hoboken, in 
de \ereenigde-Stnten, een brons van buitengewone 
vastheid ontdekt in een legeering van 55 koper, 
43 zink en '2 tin. Hit brons beeft bovendien aan 
schoone kleur en kun bij zorgvuldige verhitting ge
smeed worden. 

Voorkoming van ongelukken. In .len laat
sten tijd weid le Brussel de proef genomen meteen 
toestel, uitgedacht door A . Routttt, om de zoo dik
werf plaats hebbende ongelukkeu bij het uitvoeren 
van werken op de daken te voorkomen. Het toe
stel , uit eene balustrade bestaande van drie houten 
stutten met drie ijzeren roeden, wordt tot dat einde 
aan de kt.willijst vastgeschroefd. 

Weerstandsvermogen van vensterglas. I lm 
vensterglas te onderzoekeu ten opzichte van zijn weer
standsvermogen tegen lucht , licht en vochtigheid, 
laat men een stuk daarvan eenige dagen lang in 
aanraking met geconcentreerd Engelsch zwavelzuur. 

| Vertoont het glas na reiniging zich niet mat of 
blind, dun is hel van g fe bm-dmiiglieid. -J-

Bronzen van g las . Om vensterglas duurzaam 
I te bronzen, bestrijk! men do te versieren plekken 
j dun met waterglas van 3 3 — i O graden , strooit daar-
, op het hronspoeder en laat alles drogen bij een 
I warmte van 60—70° C'. De daardoor verkregen 
j schoone versieringen moeten zich buitengewoon vast 
I aan het glas hechten. A 

Verkitsel. Ken /eer duurzaam en vuurvast ver-
1 kitsel voor metaal verkrijgt men door fijngemalen 
I asbest ie vermengen met waterglas. © 

Asphaltplaten voor straten , bruggedekken , 
stallen, trottoirs, vloeren euz, worden ad '25 c .M. 
in het vierkant cn 3 of 5 c .M. dikte door J. S. 
Kahlbetzer f Deutz vervaanügd. Tegenover het 
op de gebruikelijke wijze aangebrachte suaiugeporsle 
asphalt hebben zij het voordeel, dat het walmende 
verhitten vermeden wordt. He daarmede Ix-legde 
vloeren slijten zeer weinig. Moeten, ter wille van 
gas- of waterleidingen, openingen gemaakt worden, 
zoo behoeven de pluten slwbis opgenomen te worden. 
Ieder metselaar kan ze weer leggen. 

Correspondentie. 
Aan den heer H. Boelman» ter Sptll, Uw 

schrijven vnn 8 December, waarin het aan de Ra
dactie euvel geduid wordt, dut zij het debat over 
de prijsvraag te Groningen sloot, wordt ter zijde 
gelogd. |)o lezing daarvan heeft voor de bouwkun
digen niet de minste waarde. 

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

rt odaotio 
vau genoemd Weekblad. 

T o t V r i j t l u i f - u v o n d s a e s f e i i t u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 
Bij de Gemeentewerken te Leeuwarden, wor

den gevraagd: 

Twee Buitengewone Opzichters 
om dadelijk in dienst te treden. 

Inlichtingen te bekomen bij deu Dit acteur der 
Gemeente werken. 

o p z i c i n m . 
Hij het maken ftmer lirnr; viror r o e t f i n g m orrr 

ile '/.«<m te 'Zaïiiiihtm rvortlt voor vier munndcn 
i OPZICHTER jri-n-iiapl. 
Sollicitanten wonlen verzoelit / ic lunet i ie noodige 

liewij/en van liekwaamlieiil te adresseeren aan den 
architect .1. V A N DER K t i o . i l l te Zaandam. 

Openbare Aanbesteding. 
l l l ï t . iKMKKSTKIt K N W E T I I O I U K I i S rler S e . 

meent.' l'VltEt'.HT, zijn voornemens „j, Zaturdag 
din-H" December 1st», det namiddags ten fin 
ure, in liet o|>ciibanr ten stniilniize min te besteden: 

Het sloopen van gebouwen en muur
werken , gelegen aan het plein Vre-
denburg, en het daarlangs aanbren
gen van een bazaltschoeijing met 
bestrating en riolering. tot verbin
ding van de Rijnkade met de Catha-
rijnekade. 

liet ÏM-stek inet teekening ligt ter image aan liet 
bureau der gemeentewerken en is aldaar n .n I,. 
ten Sladliui/,. IAtdeeling Kinantii i i l en bij de IWk-
bandelareu .1. t l . V A N TKItVKK.V K N Z O O N , ver-
krijglr.iar gesteld tegen In-taling van f 0.511 por exem-
|ilaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Zatur
dag den 17 December e. k. des voormiddags ten 
In ' , m,.. 

Utrecht, » December 1881. 
De Secretaris iter Gemeente Utrecht, 

DK W A T T E V I L L B , 
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DE O P M E R K E R — Zaterdag 10 December 1881. 

Maatschappij lot Bevordering der Bouwkunst. 
P R I J S V R A A G . 

1 It't I tKSTl ' I ' l l ruim ligt Hoeren Stempelsnijders, 
zoowel Binnen* uls Ruitcnluudsche, uit, tot bet Ver-
Vaardigen van eeu Model vonr eene Medaille, welke 
de Maatschappij, ingevolge hare We t , toekent aan 
de beste antwoorden op de jaarlijks door haar uit 
te schrijven Prijsvragen. 

Het Programma is op franco aanvrage le verkrij
gen aan het Archief der Maatschappij, Wijde K a 
pelsteeg 2. 

.Vamen., het Restaur, 
C. M l ' Y S K K X , Voorzitter. 
C. T . J . LOUIS I t l E H E H , Scerelaris. 

A A N B E S T E D I N G . 
Ondergetcekende brengt ter kennis ann gegadig

den dat op Vrijdag den 23aten December 1881, des 
voormiddags te 11 uren, aau het Ministerie van Ma
rine te \s Gravenhage zal worden aauliesleed : 

Het maken van een Gebouw tot bewa
ring en verificatie van 's Rijks Zee-
instrumenten te Leiden. 

Pe besteding geschiedt volgens Art . (i van het 
bestek. 

Het bestek en de teekeningen zijn van den 14 
December 1881 af, op franco aanvragen, tegen lie-
taliug van ƒ 0 . 5 0 te bekomen aau eerstgenoemd lo
kaal en bij den Verificateur van 's Kijks Zeeinstru-
menten te Leiden, Haarlemmerstraat No. 134. 

Inlichtingen worden gegeven door den otideige-
teekende, Bouwkundige te Leiden , terwijl de aan
wijzing in loco zal worden gedaan op 20 December 
1881, des voormiddags te 11 uien. 

O. BLANSJAAR 

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 UTlihCHT zijn voornemens np Zaturdag 
den 17 December 1881, des namiddags ten 
één ure , in het openbaar tn stadhuize aan te 
besteden: 

1'. Het doen van eenige vernieuwingen 
aan en het éénjarig onderhoud van 
de sluis en daarbij behoorende wer
ken te Vreeswijk 

2 ' . Idem. idem van den straatweg van 
Utrecht naar Vreeswijk en daarbij-
behoorende werken. 

3' . Idem, idem van de sluis teNieuwer-
sluis en het jaagpad van daar tot 
den Hinderdam. 

'*'. Idem. idem van het jaagpad van 
Utrecht naar Woerden en dnarbij
behoorende werken. 

5>. Het leveren van verschillende ma
terialen ten dienste der gemeente
werken , bestaande in twee en twin
tig perceelen. als: 

l 1 ' perceel. UtrechUsche Straatklinkers. 
2< * IJssel i • 
3- • Waal i • 
4" » Harde v l . Utr. Kl ink. Drie). 
5 e 6 Utreehtsehe Metselsteenen. 
0 e s Kalk , Tras en Porti. Cement. 
7 ' D Lekzand en grind. 
H' » Heide-zand. 
0* • Trottoirbanden en deksteencn. 

10» » Hardsteenen roosterramen met roosters. 
U ' • Verschillende boutwaren. 
1 2 e > Eiken- eu leperdWOt. 
13" » Ver ww aren. 
14' » Olie en petroleum. 
15* t Borstelwerk. 
16> • Glas. 
17 ' P User, Uzerkramerijeu en geieenachap. 
18* » Steenkolen. 
10" i Dakpannen eu tegels. 
20* » Rioolbuizen. 
21* » Touwwerk. 
22* » Boomen, heesters, bloemstruiken en 

bloemen. 
De bestekken eu voorwaarden liggen ter' inzage 

aan het bureau der Gemeentewerken Achter Kin* 
renbutg en zijn aldaar, zoomede ten Stadhuize (Af
deeling Finanti en) en bij de Boekhandelaren J. G. 
V A N T E R V E E N ES ZOON verkrijgbaar gesteld te 
gen betaling van ƒ 0 . 2 5 per exemplaar. 

De monsters van verschillende materialen zijn te 
bezigtigen aan het Stadsmagazijn Achter Klarenburg. 

Utrecht, 2 December 1881. 
De Secretaris der gemeente I'trecht, 

DE W A T T E V 1 L L E . 

B E T R E K K I N G . 
I E M A N D , ilonr afloop iler vverkznsitnlieilen Imiten 

betrekking komende, »«kt p laa t i lnga l i OPZICH
TER of TEEKENAAR. l l i j is ili .-on-lis.li on 
lirnciiscli Lekend mei Burgerlijke en Waterbouw
kunde . wniirvini hem de beste frelni^seliriften ten 
dienste stann. 

Briefen adresseere men onder letter X aan de Boek* 
verkoopers l iKUHiIKIIKIIS H E N l J I t l K S E N , lloog-
•nraat SSO, Rotterdam. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op den SOtten December 1881, des namiddags 

ten 2 me, zal aan het Centraalbureau bij de Mo
reelse Laan te Utrecht worden aanbesteed: 

het leveren van geschilde masten afras-
teringpalen, benevens eiken- en greenen 
stationsafrasteringpalen en masten staken, 
in zeven perceelen. 

De besteding geschiedt bij enkele Jnschrijving 
volgens art. 7 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 27sten November 1881 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse 
Laan te Utrecht en aan de bureau's van de Sectie-
lugenieurs te Groningen, Meppel, Zutphen , 's-Htr-
tagenbosch, liotterdam, Middelburg en Venlo en 
is np franco aanvrage op gemelde plaatsen le be
komen. 

Inlichtingen worden gegeven door de Sectie-Inge
nieurs voornoemd. 

Utrecht, 20 November 1881. 

Ministerie van Financiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
lie O N T V A N I I K I I der 1 I K I S I S T K A T I K en DO

M E I N E N te Breda zal op Woensdag den 28"-
December 1881. des voornikldagi te elf uren, 
in liet kol'liehuis »I1I:T H O F V A N H O L L A N D " , bij J . 
I.OUS te B r e d a , iu het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
". Het aanvullen van de opengebleven 

deelen der buitengracht ten noorden 
van het terrein der Koninklijke Mi
litaire Academie, in verband met 

b, het afgraven van den noordelijken 
boord der Singelgracht van de wa
terkeering af tot de Mark, en 

c. het uitdiepen van gedeelten der Sin
gelgracht en van een deel der Mark. 

N . B . Be aanvulling liedraagl ongeveer 21.430 M 1 . 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving 
Bestek met teekeningen liggen ter inzage aan de 

kantoren der Registratie en Domeinen te 'e Bosch , 
Bergen-op-Zoom, Dordrecht en Breda, en zijn 
aan laatstgemeld kantoor van af den ISden De
cember e. k. , tegen betaling van sen gulden, ver
krijg ba ar. 

De aanwijzing iu loco wordt gegeven op Zaterdag 
en Dinsdag den 24sten en 27sten December ï 8 8 1 , 
des voormiddags te tien uur, door den huofdop* 
zichter P . V A N D E E R V E Jzn. , bij wien tevens 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

iiito\4.t:ii <t nwi.nws. 
liotterdam, Houttuin 10. 

t i e n I g e Im|K>rteurs der echte Amerikaansche 
Fineerstoelen, Banken en Zittingen, 

van Gardner & Co., New-Vork. 
Leveranciers van dc Holl. U z . Sp. Maatschappij, 

voor de Tramwagens, enz. 
Geïllustreerde Prijscouranten gratis. 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, wonlen ten spoedigste ge
leverd tloor het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M i o i r l l en voorhanden, prijsopgaven en 

i schetsteekeningen worden op aanvrage d i m t 
1 toegezonden. B I ) I ' S . 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 
1 1 1 iu nu i TU1 urn rum i n i u nr 

t llll! IiiilllJl . n u l l 

A M S T E R D A M 
Hi lltt it) ar«. 3. 

Naluurl. Asphalt van: 

V A L DE TRAVERS 
ZWITSERLAND. 

(iecoiiipriiiiei'nle Asphaltweiren en tlilo Dorsrhvloereu. 
Werken in As|ihalt-Mastiek voor Trottoirs, Skalina-Hinks, Moulvloeren. Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Magazijn vloeren, (iangen, Veranda's, Itrug- en 

Dakbedekkingen, Iteton-I'mideeringen, Stallen enz. en/., enz. 

VoclilwiTriid, OiHlonnlrinntar, Geraaswrmid. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen 
aan het Kantoor der fabriek, Damrak HO, 
straal K. Ü2 , te Arnhem, 

gelieve men zich teadressi 

Mozjilk Tegels voor Vloeren 
in K E U K E N , W I X K K I . S , VESÏÏI ILT.ES, CIIIIHI-
D O l t S , W A R A N D A ' S , enz., alsmede IIKKLKEIJINÜ 
van M L ' H E N , T E G I ' X S v • I I I .OKMIIAKKKN eu 
1 ' A X K K L W K I I K enz. 

U i l s l i i i t c n i l A j i e i i l s c l i a ( > v a n M a w AC'. 
v u 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 

Or. j. oon, 
Firma A X T . D E W I L D . 

Scheepmakershaven .V". G'2 en Julferslraal X". 56. 
ROTTERDAM. 

iii.-iiiur, Dl llllllll/J.M.IIIilülllll 
G. I. THIEME, te Arnhem. 

De ondergeteekende heeft de eer zijn.- IMloto-
l i t h o - t'll XiiiniKi"i|iliisi-hi> iliril'lllilIK 
teu zeerste aau te lievelen. in liet bijzonder aan 
HH Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen nor .Ie reproductie van 1'laiis, Teekeuin-
fr.rn en andere A 11 ld i i iüe i i . 

Pro.ppetm.en worden o|i franco aanvrage irj-utis 
door liet geheele land gezonden. 

li. .1. T i l l KM K. 

FABRIEK DE I I O L I i M S C H E IJSSEL 
i » JE J o m a I I & v ° . 

O l x r i o l - l r L « © n . l e v i r s t © o u d e w a t e r , leveren en vervaardigen in den korist mogelijken tijd 
ijzeivtinstruclic, volgens eigen systeem, geschikt voor 
werkdag, en verder S toomwerktu igen , Kete l s , 
Steen- eu T e g e l v o r m m a c h i n e s , IJzeren Kap 

- A l g r e i s M ' o n l > e p o t 
O E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 
V A N 

S V M K V C ' E . I K F E K . M K S . rltWhUUk. 
ZILVEREN MEDAILLE 

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 le bevragen bij 

J . J . SAND, Wijnhaven 70 Rotterdam, alwnarook 
verkrijgbaar: Verschillende soorten van goedkoops 
TEGELS en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Sariegueuiines). 

alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
elke dieple en opbrengst van I S O tot 2000 M 3 per 

D r i j f w e r k e n , Ieocomobielen, Heimaohlnes , 
B r u g c o n s t r n c t i ë n enz. 

1 PARKETVLOEREN,i 
V V I L L E R O Y & B O C H . M E T T L A C H £ 
9 B O C H F r è r c s . « I H I B E U G E £ 

IIINTON. H O L L I N S & C " . . S T O K E g 
~n llij dc VerU-geiiwooidiiicr, en l)c|iótlioilder,: K 
oa DE LINT *0".,llos,zwilijk24\ Rotterdam.^ 

Wilson's STOOMPOMPEN 
zijn b e l a n g r i j k in p r i j * v e r m i n d e r d en v-ior-
huiideti in de Magazijnen van 

LANDRÉ & GLINDERMAN, 
Spuistraat 6 en 8 . Amsterdam 

Men onthiede de geïllustreerde Prijscourant. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E ROGIER 28. 

LUIK. 
hL'enaars 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 . 

i i i l rxs< U K 

DOMBAU-LOTERIJ. 
I fde en Inntnlr T n k k i n g op 12/11 JANUARI 

1882, met 1 3 7 3 Prijzen in geld, zonder korting uit 
tc betalen, als van I . j . O O O . 3 0 . I M I O , « i . r l , . ,-ni. 
O R I O I N E E L E LOTEN" verz. do Ondergel. incl. 
frnni-o toez. der Loten en der offlr. 'I 'rekkinyslijsl, 
tegen franco overmaking v. h. bedr. der Loten it 
/ -J ï.'ï |M-I- slak look in Marken). De llooldcollect. 
.%. 3. I ' O T T U I K K Ü K I I , Ie K l J I . K N n d. Iliju. 

l ^ l ' X » * I>10 S V I E T 
G E N T (België). 

Kctjigc Fabriek van bel Vasteland. waai alle soor
ten CEMENTTEQELS vervaardigd worden. 

MUMHTKKS en MilXSTKKKAARTKN zijn op 
from;, mmermje le bekoinen. 

G I P S en C E M E N T E N in soorten. 
lle toezendingen •iteo geiiorondeerd. 

Amsterdam, of bij den Hoer II. O. K N O O l ' S C . ü z x . , llcek-
De Uireeteur, W. PATON WALSH. 

Gelderland en Utrecht A, It, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

S j p e c i n l i t e i t 

W A T E R P A S - T H O E K M E E T -
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geëmallleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , 

WEEGWERKTUIGEN. 
H. & J. SUYVER, 

F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Sollandsclie Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M 

I C t T T B K O T I I E H N , 
W e - i - in II II li I I r • n • w • r k », 

H a l i f a x , E n g e l a n d . 
Hebben het grootste ma-

ga/jjn in Engeland van 
z e l f w e r k e n d e geleispindel-e n 

schroef snij draai danken, 
s t r a a l verdeel i n g . v e r t i k a l e e i i 

h o r i z o n t a l e b o o r m a c h i n e s , s c h a a f - , s c h r o e f - , stoot- , p o n s - , 
s n i j - eti p l a a t b u i g m a c h i n e s , s t o o m h a m e r s , h o r i z o n t a l e en 
v e r t i k a l e m a c h i n e s efl m a c h i n e r i e v o o r h o u t b e w e r k i n g . 

a e s w u H we/in-iit. 

R H O L S H O E R , te A r i i l i e n i r 
I M V M . X i l x - i i n ' l e i l i i i l l c v o o r W a t r r -

p . . - 1 n » l r u i i i l ' i i l r i t . 
I H J ! l M o o z r a l e , i i i i l e i « e l i < i i l i n c v o o r » • • 

l t - , | i i i . - e n l l i M - l i i n e . ' l - l i i . l m i i i i ' i i l . ' i i . 
Vooi-Lsi E y l J E H U E S , B A K E N S , M E E f K E T T l N -

H K N , P A S S E R D U O Z E N , enz. enz. 

A. E. B R A A T , 
Itouwmaterialen» Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Goudsche Singel 118. Generaal-Agent voor 
Saterland en Indie van de /oo gunstig bekende 

P O J t T L A N D v C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & HE I . A N l i l . E . 
Lijsten van den Uitslag der Heproevingen, gein'Uieu 
door de Maatschappij van Houwkunst le Rotterdam, 
wonlen op aanvraag franco toegezonden. 

" D l T T D l S Ö A A U T O G B A A F 
lHT/it tie gneile eigen scha ppen van tie beste hectn-
grafsn, eu/. en niet de inconvenient en; geeft, zon
der pers, tot 100 a 125 duurzame aldrukken 
van één origineel (schrift of teekening); laat het 
negatief bij afwnssebing niet gewoon water /eer ge
makkelijk los; slijt weinig en hlijit spiegelglad. 
Post 8- ƒ 4 . - ; post 4- ƒ6.—': gr. folio ƒ9.— 
met inkt en gebruiks.miiwijzing, franco naaste sjwor-
wegstalioti, na postwissel aan de eeuige verkoop-i
voor Nederland : 

De Autogr. Drukinricht. fabriek bij Kampen. 
no\Ti.i\. D i r e c t e u r . 

Het betaalde voor toeetellen die onverhoopt niel 
mochten voldoen, tvordt hij franco terugzending 
binnen 3 dagen na ontvangst onmiddelijk per 
postwissel gerembourseerd. 

Hij P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is verschenen de vijfde aflevering van: 

Geschiedenis van de Bouwst i j len 
I N H E 

Hoofdtijdperken der \ n hil«'rlmn , 
D O O R 

• : i « . I I V i n l « K L . 
lloot/treraar foor de llnniekitnst aan dc l'oh/teehnische School, te lieljt. 

Met omatreeb TOO in den tekwt g-eilrukte Bgnnn en 6 ekeelgitTnren, 
T w e e d e , vee l venueer i l er i l e en Iliju•«•« erk i «• druk . 

De uitgave geschiedt bij inteekening in 10 afleveringen a ƒ 1.75. 
Gedrukt luj G. W. vaa der Wiel & O . te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N*. 51. Zaterdag 17 December 1881. 

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. 

Hit nbiui'ii'iiKiit lit-ilr-iui vuor bet liiiiuciiliuiil J l.05 [icr .1 maaiitleii nl 

wel bij vuoruitbL-tiiliug zen gulden fU jaar. Af/ondcrlijku Bommen bij voor-
iiitln -ii lliiu 15 cent. 

Alle stekken en advertentiën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentiën van 1—5 rrficli f 1.—, daarboven 2Ü gast VOpt eiken regel 

]ilaatsruiiiite eu 10 cent voor ecu lewijs no miner. Advertentiën voor het bui
tenland 27) cent per regel. 

DE P O T T K N B A K K E R S K U N S T . 
I. 

Het voornaamste hesianddeel van alle voortbreng
selen der pottenbakkerskunM is ongetwijfeld rrle zelf-
slnntlighi'itl, welke men klei noenal De kleisnorten, 
welke uit een teehniseh oogpunt, voor de vervaardi
ging der verschillende soorten van aardewerk van 
belang zijn , onderscheidt men in 1 : de p.rseleinaaide, 
tijnde een zeer fijn poeder van een geelachtig-witte 
kleur, dat zich zeer gemakkelijk met water tot 
een brij of pap laat sainenroeren, eu in de sterkste 
ovenhilte niet smelt. In China , waar zij veelvuldig 
wonll aangi-lnilten. heel zij «kanline"; '2: de pijpaarde, 
een kleisuort, minder zuiver dan de ponekdnsarde en 
meestal van een grijswitte kleur, die den naam 
verschuldigd is aan haai1 gebruik tot het maken van 
aarden pij|ien. Zij dient echter nok tot het vervaar
digen vnn eene menigte andere aartien voonverjion ; 

H : de pottenbakkersklei, een minder zuivere Meisoort 
van een gele of olaauvrgriJM kleur; 4: dc steen
en pannenhakkersklei, bij ons te lande algemeen l>e-
kend. 

A l de/e kleisoorten bestaan uit iu water onop
losbare zelfstandigheden, hoofdzakelijk kiezel en aluin
aarde; men kan ze daarom gemakkelijk t water 
vermengen, en tot een brijachtige massa brengen, 
die zich meer of minder goed tut allerhande vormen 
laat kneden, welke uit gebrek aan veerkracht blij
ven staan. Hoe langer de klei in deegachtigen toe
stand bewaard blijft, hoe beter zij geschikt zal wor
den vuor toepassing iu de potteiibakkerskunst. Een 
herhaaltI bevriezen en weer ontdooien verhoogt ook 
iu groote mate bare gelijkmatigheid en kneed haar heitl 

Zoniils we hoven r h m loeiden, zal tie porselein-
aarde of kaoline. zoomede ook de pijpaarde, bij de 
grootste hiite der smeltovens onveranderd blijven. I'e 
pol|fiib;ikki-isk]ei kart minder n»ed de bille weerstaan 
en zul lichtelijk week worden of kromtrekken. 

De kunst om sarde werk te maken, is van de 
vroegste tijden af, hij alle volken, /elfs hjj de onbe
schaafde, beoefend. De geschiedenis leert ons, dat 
geen tak der tnensehelijke Knustnij\ei beid beter 
maatstaf kan zijn voor het In-palen tier verstands
ontwikkeling en der kunst beschaving van de volken, 
dan «le ceramiek-industtie. Elke bladzijde toont ons 
aan, dat tlie volken, welke op het gebied van weten
schap en kunst het hoogst stonden , ook het voor-
treiïelijkst vaatwerk heblien geleverd. 

De geschiedenis van het aardewerk weet ons geen 
oudere voortbrengselen aau te wijzen, dan de Egyp-
tische. Vier duizend jaren vóór onze jaartelling 
wenl die lak van kunstindusti ie iu Egypte reeds beoe
fend, en verkeerde reeds in grooten bloei, getuige het 
aantal voorwerpen. dat door de nasporingen der 
Egyptologen, in de verschillende musea bewaard 
wonlt ; de galerijen op de eerste verdieping van het 
Louvre geven ons dienaangaande fraaie voorbeelden 
te zien. Hij al de/e Egyptische voortbrengselen l>e-
meikeu wij de eene of andere uitdrukking vau het 
godsdienstig gevoel; bijna allen zijn voorstellingen 
van geheiligde symbolen; tie pottenhakkei beeft de 
godheid onder alle vormen gedacht. Men ziet 
den zonnegod Ra tnet een sjwrwerkop voorgesteld. 
Hsthor, de godïn van den bellieren lichten hemel, 
de schenkster vau elke reine levensvreugde, wordt 
weergegeven niet. de ooren van een koe. Anuhis, 

de god van tie onderwereld, de bewaarder der ujken, 
is nlgebeeld met tien kop van een jakhals. Moest hij 
de eene of andere vaas scheppen, zijn model daarvoor 
was de bloemkelk van de lotus of papyrusplant, 
zijnde twee symbolische bloemen. Meer of minder 
gewijzigd vertoont ons de silhouet van de Egyp
tische vaas altijtl de sierlijke ronding van die ge
heiligde bloemen; haar buitenoppervlakte wordt dan 
meesial nog met geopende of halfonlloken lotus
kelken en stengels versierd. 

De voortbrengselen der Egyptische ceramiek zijn 
allen gevonden in de necrojioleti ot dunden sleden, 
meestal in vereeniging met glaswerk en edelgesteen
ten. In alles kan meu nagaan, dat de jiotteubakkers-
kunst, vooral bij de hoogste standen, zeer iu aan
zien was. Het deeg, waai uit de verschillende voor
werpen gevormd zijn, is zuiver en vast; het is ge-
schikt voor de fijnste reliefs cn voor de tengerste 
insnijdingen; meestal is het bedekt met een dun 
glazuur, dat zacht blauw of feeder groen ge
kleurd i s ; somtijds ook is het deeg zelf gekleurd, 
doch meestal blijlt dit wit. Dc Egyptische potten-
bakkerswaar houdt het midden tusschen porselein 
en gewoon fayence; evenals het [mrselein kan zij 
aan de grootste hitte worden blootgesteld, doch 
zij mist de doorschijnendheid. 

finder de overige oud-Oostersche volken heeft men 
de Chaldeeërs en Assyriers als beoefenaars der potten
bakkerskunst te beschouwen. Hun land, het oud
tijds 100 rijke en bloeiende Meso|>otamië , gelegen 
tusschen Euphraal en Tigris , he/at weinig natuur
lijke steensoorten, doch bood in ruil daarvoor een 
voortreffelijke kleiaarde aan, zoodat men gedwongen 
was, in de architectuur, van gebakken steen gebruik 
te maken. In 't algemeen werd de klei slechts in 
de zon gedroogd of zeer ongaar gebakken . vandaar 

het gering aantal overblijfsels op architectonisch cn 
pottenbakkers-gebied. 

De Chaldeeërs en Assyriers waren somtijds gewoon 
hunne muren te bek leeden met gekleurde en ver
glaasde tcn-a-cotta-tegels. Als Herodotus ons ver
haalt van muren, geschilderd in zeven kleuren, 
hebben wij daaronder te verstaan een mozaiek-bc-
k leed ing net genoemd materiaal. Lofton, de eerste 
Europeaan die de ruïnen van Warka (het Erek uit 
den Bijbel) heeft onderzocht, vond daar verschelden 
verglaasde aarden voorwetten, ten dienste van da
gelijksch gebruik. Ophoogingen. letterlijk bestaande 
uit op elkaar gestapelde doodkisten tot een hoogte 
van 45 voet, vond hij daar. Die doodkisten zijn van 
een zeer vreemde constructie; baar vorm is die van 
een open bidkuip, maar de zijwanden zijn lager, 
en de vorm is meer symmetrisch; zij zijn voorzien 
van een breede ovale Opening, om het lichaam door 
te laten: die opening wordt gesloten met een deksel 
van verglaasd of gewoon aardewerk. D«' doodkisten 
zelf zijn van terracotta, beschilderd met een groen 
vernis, en versierd met reliefs, voorste Heinle krijgs
lieden, met vreemde, verbazend groote kapsels, ge
kleed met korte wapenrokken, waaronder lange on
derrokken, met degen op zijde, de armen steunende 
op de heupen eu de boenen van elkander staande. 
Groote boeveelheden pottenbakkerswaar, waarvan 
sommigen met groote volkomen beid gernodeleeid. 
vindt men temidden van dit* doodkisten. 

Over de ontwikkeling enz. der ceramiek bij tleze 
eu de overige oud-Oostersche volken zullen wij niet 
venler uitweiden; hun kunst iu ' l algemeen kwam 
later meer of tuinder onder Griekschen invloed. 

Iu Griekenland werd de [mttenbakkeiskuust bij 
uitnemendheid beoefend; de voortbrengselen vsn dien 
tak van kunst industrie werden aldaar bijna allen 
schoon en kunstrijk gevormd; in alles kan men na
gaan, dat bij de Grieken voor do esroabakkerij een 
bijzondere voorliefde bestaan heeft, en dat de be
geerte uaar schoon vaatwerk, bij alle volksklassen, 
ingeworteld was. De verschil lende musea bevatten 
een schat wonderschoon* voorbeelden van opgegraven 
Grieksch vaatwerk ; meu vindt daar producten uit de 
verschilleode perioden van ontwikkeling, want wij be
hoeven niet te zeggen, dat de Uiïeken, hoe begaafd 
ook, niet opeens die vazen van weergalooze schoon
heid kouden voortbrengen: de aanvatigsperiode beeft 
ook veiacbeiden aarden voorwerpen van minder schoon
heid het aanzijn geschonken. In 't algemeen zijn 
de Gnekeche schrijvers, over al wat de ceramiek 
betreft, zeer achterhoudend geweest; men vindt in 
hunne geschriften hoogstens eeuige aanwijzingen over 
de best ei nu ii ng der vazen ; 

Ten tijde van Homerus moet zij reals veelvuldig 
beoefend zijn geworden, want deze dichter, als hij 
den dans van Atiadne beschrijft, vergelijkt de snel
heid, waarmede de jongelui een rondedans maken, 
met den Bpoed, waarmede de i>otteubakkei' het wiel 
van zijn draaischijf doet omwentelen. 

Het toppunt van bloei zal de ceramiek ook wel 
bereikt heblien in de 4e en 5e eeuw v. Christus, 
toen Griekenland op elk gebied van kunst zijn won
derwerken beeft voortgebracht. 

De meeste der in Griekenland opgegraven vazen 
zijn uit lijne klei gevormd , van eeu geelroode kleur 
en zeer zacht gebakken; /ij smelten bij eene tem-
peratuur van 4 0 ° van den pyrometer van Wedgwood. 
Hunne bewerking is niet kostbaar; de vorming 
geschiedde op de draaischijf; de versieringen zijn 
meestal geschilderd, zelden gemodeleerd. Op de 
oudste vazen is het decoratieve schilderwerk met een 
zwarte harsachtige verf aangebracht; de grond be
houdt dan tie kleiklcur. 

Later, in de blueij»eriode, werden de versieringen 
op een donkerbruinen, soms zwarten grond uitge
spaard, zoodat zij zelven de gebakken kleikleur be
hielden. Overigens zal men begrijpen, 'dat hot gebruik 
van andere kleuren niet uitgesloten was; maar ver
reweg de meesteti zijn op een der twee eerstgenoemde 
manieren behandeld. Het valt niet te betwijfelen, dat 
een groot getleelte van tie voortbrengselen tier Griek-
sche pottenbakkerij tot gewoon alleilaagsch dienstbo
den-gebruik bes-tem J was ; doch de uieesteii der tot ons 
gekomen vazen kan men daaronder niet direct rang
schikken , daaraan moet men een hoogere beteekenis 
toekennen; hare schoone, edele vormen, hare mees
terlijke decoratie tooi iet i ons dit genoeg aan, al laten 
de schrijvers van dien tijd ons daarover in 't onzekere. 
Van zekere stukkeu zijn de afmetingen zóó groot, 
dat zij noodwendig op dezelfde plaats moesten blijven 
slaan. Andere vazen, zonder bodem, geheel door
boon I, dus niets kunnende bevatten, hadden onver
mijdelijk een zuiver decoratieve bestemming. Varder 
weten wij , dat een zekere soort van vazen, urnen 

of escbkruiken genaamd, bestemd was, om de asch 
der 11 1.-ii te bevatten. Het )>etuiiugkabinet van 
de K . Bibliotheek te Darijs bezit een schoone vaas 
van die soort, versierd met een eenvoudigen lauwer
krans; deze vaas bevat, naar alle waarschijnlijkheid, 
de overblijfselen van Kinion, den zoon van Miltiadcs. 
Behalve leze urnen bevatten de grafkelders nog 
een menigte ander aarden vaatwerk, waarvan som-

pige vazen eenvoudig op het doodbed staan, terwijl 
andere weer met bronzen spijkers aan den muur 

—"r.ijii bevestigd, Men wilde klaarblijkelijk den dooden 
een deel der voorwerpen laten, die hen hij hun 
leven het meest gelieft! waren; vandaar bevatten 
die grafkelders wapenen, edelgesteenten, ceramiek-
voorthrengselo.it enz. van de grootste waarde, tlie, 
gedurende eeuwen begraven gebleven, nu tot ons 
gekomen zijn, om de onvolprezen schoonheid der 
Qrieksche pottenbakkerij te doen herleven. 

Onder de vazen , waarvan men de bestemming kan 
•Heiden uit de opschriften waarmee ze voorzien zijn, 
behooren iu de eerste plaats de amphoren. De amphora, 
een langwerpig vat met korten voet en twee hand
vatsels, diende oorspronkelijk tot bewaring van olie 
en wijn; later achter krijgen de amphoren, alseere-
prysen bij de openbare spelen, een hij/onder gewicht. 
De oudst bekende amphora berust op lu-t ItiiW-li 
Museum, en dmagt tot opschrift: »lk ben de prijs 
gegeven dour Athene." Drie anderen, bewaard np het 
Louvre, ziju voorzien van de ba^ndteekening van den 
Archoiit. deu eersten magistraatspersoon der A tlicen
se he republiek; de le ia geteekend ('ephiodorus(333 
v.Chr . ) , de 2e Archippns (321 v.Chr.) , de .te The-
ophrasles uii'A v. Chr. | . A l tleze amphoren, bestemd 
Int eereprijzen, doen zich kennen door hare schoone 
edele \ormen, hare uitgezochte otneiuentalie. De 
bak der vans is als 't ware in een tafereel-vlak her
schapen, boven en beneden sierlijk omkranst. Het 
nguurscbilderwerk heelt gewoonlijk betrekking np 
de godenleer of np mythen uit het heldentijdperk. 
Soms nik zijn het voorstellingen uit het dagelijksch 
leven, zinspelende op het bijzonder doel, doch allen 
verraden een kunstenaarshand. 

Nog heeft men een menigte vazen opgegraven, die, 
volgens de opschriften, bestemd waren, am elkander 
als bewijs van vriendschap of liefde aan te bieden. 
Zoo leest meu op sommigen alleen het woord pschoon"; 
en op anderen weer o schoone jongeling" of »*chootte 
maagd"; somtijds leest men deu naam van hem voor 
w i ^ i ze bestemd zijn, b. v. «Aan den schoouen T i -
möxenus, — aan de schoone Cahpe" enz. Verscheidene 
va/en liragen ook den naam van den maker of van 
den schilder; niet minder dan 80 namen ziju ons 
alzoo bekend, waaronder Amasis. Euphronius eu 
Exekios vooral iu aanmerking komen, dewijl tlie 
kunstenaars pottenbakker en schilder te gelijk waren. 

Behalve de urnen en amphoren, welke soorten 
wij totnogtoe hoofdzakelijk behandeld heblien, komt 
onder de Gtieksche vazen nog een soort voor, 
de llytlrin genoemd, die wij ook gerust onder de 
schoone voortbrengselen mogen rangschikken. De 
bak dezer vaas is meestal eivormig, de voet kort , 
de hals tamelijk nauw en trechtervormig buiten
waarts gebogen; zij is gewoonlijk voorzien van een 
verticaal handvatsel, soms ook nog van twee hori
zontale. Een schoon voorbeeld is de Itvdria van 
Timagorus, tentoongesteld in 't museum van het 
Louvre, waarop de kunstenaar de worsteling van 
Hercules met Triton heeft voorgesteld. 

De Krater , mede een (iriekschc vsasvonn , is een 
groote kiokvonnige schaal, met hoogen, buitenwaarts 
gebogen rand, eu voorzien van twee horizontale of 
verticale handvatsels; de voet is dikwijls tamelijk 
hoog en zeer zelfstandig behandeld. Zij diende hij 
de Qrieken voor tuengvat, en bekleedde als tafel-
sieraad een eerste plaats. De Krater vau Eupbro» 
nius, te zien op het Louvre, waarop is afgebeeld 
Apollo, vervolgende den reus Til i jus , die I.atone wil 
Ontvoeren, geeft ons een juist idee van de schoonheid 
en rijkdom dezer voasvorm. Als verder vastwerk, 
voortbrengselen van lirieksche pottenbakkerij , komen 
nog in aanmerking: de I'hiale. eeu vlakke schaal of 
kom, dikwijls voorkomende in .1.- banden vau goden
beelden; de Lekythos, een vaas met hoogen bak, 
zeer duimen hals, en verticaal handvatsel, dienende 
tot bewaring van olie en zalf, was ook zeer vol
maakt van vorm, en rijk van ornementatie. 

Hoewel de zeven genoemde vaasvoiinen in de 
lirieksche pottenbakkerij tie voornaamste zijn . zoo zijn 
het toch geenszins de eenige; nog tal van andere 
vormen treil men aan, maar in 't algemeen minder 
belangrijk tlau de reeds behandelde. 

Hoe kort dit overzicht der Qrieksche ceramiek 
ook z i j , tocfa toont het voldoende aan, welk een 
bron van leering voor de hedendaagse he industrie 
de Grieksche vazen zijn; hare ,-cboone verhouding, 
verdeeling en geleding, gepaard inet de lieflijkste 
en levendigste golving der profielen, hare meester
lijke figuur- en orneinentschilderingen, dienden om 
het gronddenkbeeld der eavposiUe toe te lichten of, 
beter gezegd, maken tleze voortbrengselen tot de 
meest gewenschtc voorbeelden onzer hedeiulaagsehe 
werkplaatsen, en hoewel nog volstrekt niet alge
meen, wordt dit toch meer en meer begrepen. 

(Wordt vervolgd.) 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DEIt 
H O U W K U N S T . 

A i i 'U . i . iMi A M S T E R D A M . 
Vergadering van 2 December 1881. 

In deze vergadering werd een voorstel vau het 

Besluur ter lafel gebracht, daartoe strekkende om 
de leden uit te noodigen tot het leveren van afbeel
dingen van mei-kvtardige antieke bouwkundige of 
kunstindusfrieele voorwerjien en meubelen. Den leden, 
die genegen mochten zijn aau deze uitnoodiging te 
voldoen, werd verzocht het Bestuur daarvan ken
nis te geven, teneinde bij ondei linge overeenkomst 
bepaald worde, onder welke financieele en verdere 
voorwaaiden de levering zal geschieden. 

Het Hestuur deed dit voorstel, l o . met het OOg 
op artikel 3u* vnn de maatschappelijke wet en 2o. 
om een proef te nemen of dit meer iu 'len geest 
zal vallen der leden, dan het uitschrijven van prijs
vragen . waarmede in den laatsten tijd weinig suc
ces is behaald. 

Mocht de Afdeeling op die wijze in het liezit ko
men van eenige af beeldingen, dan konden deze wor
den aangeboden aan het Bestuur van de Maatschappij 
voor hai-e uitgaven. Als toelichting werd medege
deeld, dat tie financieele krachten tier Afdeeling het 
toelaten, tie zaak goed te liohandelen. 

Het voorstel vond bij de weinige aanwezige leden 
bijval. 

De heer Muijsken was van meening, dat het een 
goed denkbeeld is, daar er behoefte bestaat aan 
dergelijke afbeeldingen. Een uitgever te Haarlem 
had het plan opgevat een uitgave voor eigen reke
ning te ondernemen, doch heeft om de hooge kosten 
ervan moeten afzien. Samenwerking van de af
deelingen met de Maatschappij zou misschien tot een 
gunstige uitkomst kunnen leiden. 

Mochten er geen leden gevonden worden, die 
aan de uiin liging van bet Bestuur voldoen, dan 
zou eeu geschikt teekenaar voor eenigen tijd kunnen 
worden geëngageerd, om in particuliere of publieke 
verzamelingen werkzaam te zijn. Spreker noemt als 
voorbeeld bet kasteel te Meeswijk bij 's-Hertogen
bosch, wat I-en volledig kunstindustiïeel museum is. 

Nadat eenige opmerkingen door sommige leilen in 
het midden waren gebracht, werd het voorstel iu 
beginsel aangenomen en besloten, dat het Bestuur 
op een volgende vergadering een meer uitvoerig con
cept -programma zal leveren. 

Daarna werd een onderwerp van bepaald plaatse
lijk belang, de al of niet wenschclijkheid der dem
ping van den Nieuwezijds-Voorburgwal, ter sprake 
gebiii'-ht. De Vergadering achtte die demping niet 
wenschelijk, zoowel uit een esthetisch oogpunt als 
niet het oog op het verkeer te water, en alleen 
dan verantwoord , als /ij noodzakelijk was voor het 
verkeer te land. 

Het latere deel van den avond wenl aan een 
bespreking over boom beplant ingen in de hoofdstad 
gewijd 

A R C H I T E C T U R A ET AMICITIA. 
Vergadering, gehouden 14 December 1881. 

Na Opening der bijeenkomst worden de notulen 
gelezin en goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt daarop namens het Restaur aan 
de Vergadering voor. Prof. E. Gugel tc Delft, we
gens zijn groote verdiensten voor de Nederlandsche 
bouwkunst, tot eerelid der Vereeniging te benoemen. 

Door een krachtig applaudisseinent geven de leden 
hun ingenomenheid met dit voorstel te kennen, zoo
dat de heer Gugel bij acclamatie tot eerelid be
noemd k 

De heer Wijnstok doet daarna mededeeling, dat 
hij voor den leeseirkel zal afstaan Les maisons pri-
méés de Draxelles. 

De Voorzitter brengt daarvoor dien heer den dank 
tier Vergadering. Nadat nog eenige afleveringen van 
Deijsêsns de Lauw's Bouwkunde van België en 
van The Architect, heitien werken, die voor het 
volgende jaar voor den leeseirkel worden aangewezen , 
hebben gecirculeerd, stelt de Voorzitter de leden in 
kennis met een fraaie collectie afbeeldingen van het 
Bing-Theater te Weenen, dat verleden week door 
brand vernield wenl. 

lli j doet hierbij eenige mededeelingen betiellende 
den bouw, en /egt. dat het Ring-Theater, vroeger 
Komische Oper genoemd, gelegen is aan den Frauzens-
Ring, een van tie schoonste en meest bevolkte ge
deelten van Weenen. Aan de achterzijde komt het 
uit aau de Mai ia-Theresia-strasse, aan de linkerzijde 
aan tie llessgas.se, eu het grenst aan dc rechterzijde 
aan belendende gebouwen. De bebouwde oppen lakte 
bedroeg ruim 1800 M 1 , zeker voor een theater, 
tlat aau alle eischen moet voldoen, veel te gering. 

Er was voor ruim 1700 personen plaats. Dat 
dit op een zoo beperkte ruimte mogelijk was, kan 
men zich eenigSSÜH verklaren, wanneer men bedenkt, 
tlat aan tie twee bovenste rangen eene buitengewone 
uitbreiding was gegeven. Op die twee rangen alléén 
vond men 000 zitplaatsen. 

Het schijnt dat de heer Forster, tie bouwmeester 
van het Rirtg-Theater, niet zonder zorg was voor het 
gevaar, dat hg brand te vreezen was, en hij be
klaagt zich dan ook in de Bauxeitung van 1875, dat 
men op het beperkte terrein IQOTOOI verlangde. Hij 
was slechts inslaat aan die eischen te voldoen door 
het maken van essen verdiepingen. Men begrijpt 
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don ook, dat lu-t voor de meeste Iwzoekers niet m o 
gelijk was, uit de vensters mar beneden te eprlngrri. 

In afwijking van hetgeen dooi' sommige bladen is 
meegedeeld, regl de Voorzitter, dat het theater, voor-
zooveel de beperkte ruimte toeliet, uitstekend was 
ingericht. Het tooneel was volgens de nieuwste me
thode gemachineerd en de facade een der siei lijksleu 
van Weenen. Ook aan dc constructie was bijzonder 
veel zorg gewijd, en alle brandblusch middelen, die 
de tegenwoordige wetenschap aangeeft, waren aan
wezig; doch er werd, onliegrijpelijk genoeg, geen 
gebruik van gemaakt toen de brand was uitgebarsten. 

Den Voorzitter wordt de dank der vergadering 
gebracht, en het woord verleend aan den I r 
Weissman, tot het houden van de bijdrage voor 
dezen avond. 

Spieker zegt, dat drukke bezigheden hem ver
hinderd hebben, de noodige studiën te maken, om 
een zoo doorwrochte lezing tc houden, als waarop 
zoo menigeen van zijn voorgangers de leden ver
gastte. Hij moet zich dus voor dezen avond bepalen 
tot een improvisatie en kiest als onderwerp ide 
versieriugskunst." 

Op losse, vaak pikante wrjze behandelt -preker 
achtereenvolgens de versieringskunst bij de voorwe
reldlijke menschen , bij de Kgv plena ren , de Grieken 
en de Romeinen, om daarna over te gaan tot de 
ornementen van het Byzantijnscho, Romaansche en 
Gothische tijdperk, en met een l>cscbouwing dei-
rijke lïenaissanceversieringcn te eindigen. 

Spreker komt vooral op tegen die esthetici, die, 
zonder uit eigen aanschouwing over hetgeen zij be
handelen een oordeel te kunnen vellen . eenvoudig 
herhalen wat anderen gezegd hebben, l l i j zou wen
schen, dat men, alvorens een critische beschouwing 
van de geschiedenis der bouwkunst tc leveren, eci-st 
door langdurige studiereizen zich daartoe voorbe
reidde. Naar spiekers meening zouden op deze wijze 
vele nieuwe gezichtspunten ontstaan. 

De geijkte onderscheiding lussrhon de opkomst, 
den bloeitijd en den vervaltijd van een kunst|teriode 
achtte spieker ook hoogst gevaarlijk, daar een der
gelijke vordoeling bij velen de meening heefl doen 
ontstaan, dat de producten uit den zoogenaamden 
vervaltijd eigenlijk de moeite van het ln-studeeren 
niet waard zijn. Hij wijst erop, dat vele dei-
schoonste antieke heelden beschouwd kunnen worden 
tot een vervaltijd te behooren, cn wijdt uitvoerig 
uit over het schoons, dat te vinden i« in de laat-
Gothische en laut-Renaissanre periode, welke beide 
tijdperken gewoonlijk geen genade in de oogen der 
esthetici kunnen vinden. 

Ook de vroeg-Gotbiek en de ItaUaanscbe Renais
sance der vijftiende eeuw wonlen met voorliefde be
sproken, waarbij spreker gelegenheid vindt, als zijn 
meening te kennen te geven, dat men allen slijten 
recht moet doen weervaren, en eiken stijl daar 
toepassen, waar hij het moest geschikt is. 

Na het eindigen van deze causerie heeft uog 
eenige gedachtenwisseliug plaats, waarna de heer 
Weissman wordt dankgezegd voor zijn onderhoudende 
bijdrage. 

Genoemde heer stelt daarna nog tor bezichtiging 
eenige afleveringen van i le Moniteur des Architecten" , 
nAntio/iités monumentales do Normandie" t en van 
• Les plus excellents bssthnents de France par Jacquej 
Androuet du Cerceau", die met lielangstelling be
zichtigd worden. 

De ballotage omtrent de toelating van den beer 
Weeterbach als lid heeft tot resultaat, dat die heer 
met algemeene stemmen wordt aangenomen. 

Het Bestuur doet n u , bij monde van den Voor
zitter, het voorste! tot het benoemen van eentwee 
den secretaris, wegens de uitbreiding, die de Ver
eeniging in de laatste jaren heeft gekregen en waar
door de taak vau deu secretui is zeer verzwaanl is. 

Ook stelt het Bestuur voor, wegens de vele werk
zaamheden verbonden aan de wetsherziening, die in 
1882 zal moeten plaats heblien, tc bepalen, dat 
die wetsherziening niet . zooals gebruikelijk was, 
vóór Mei behoeft totstand gebracht te worden, maar 
dat dit desgevorderd ook later zal kunnen geschie
den, mits vóór I Januari iHS'.ï. 

Qe heer Steiuler, boekhandelaar en uitgever vau 
de (.Verzameling van Bekroonde Ontwerpen" der 
Vereeniging, die met den heer Levy uit Darijs als 
introducé ter vergadering tegenwoordig is, doet me
dedeeling, dat hij erin geslaagd is , met laatstge
noemden heer eeu overeenkomst te treffen, betref
fende de exploitatie van dat werk in Frankrijk. De 
heer L e w is van meening, dat hel daar zeer veel 
bijval zal vinden. (Applaudisseracnt). 

Ten slotte worden in de vraagbus de navolgende 
vragen gevonden : 

l o Welke materialen gebruikte men iu de U e , 
14c en 15e eeuw voor trasramen ? 

2o Waardoor kan men beletten, dat de klem-
van vermiljoen in de buitenlucht verbleekt ? 

3o Weet men ook resultaten mede te deelen, ver
kregen door onder plafond* in muren aangebrachte 
ventilatiekokers? 

Berichten en mededeelingen. 
l i D 1 T K N L A N D. 

Van de zelfwerkende remmen van Westinghouse 
werden tot 25 November jl. besteld: voor locomo
tieven 6 5 9 0 , voor wagens 2il,5G2. Sedert 20 Juli 
1880 i< de vermeerdering respectievelijk .U22 en 
10 n i . i i 

!1 I N N K N L A N D. 

's-Gravenhage. Hij koninklijk besluit is, met 
ingang van I Januari 1**'-, bei tud tot ingenieur 
der 2de klasse voor het stoomwezen II. W . E . Strove, 
thans adspirant-ingenieur. 

A m s t e r d a m . Iu Mei e. k. houdt de Vereeni
ging uNeerlamls Werkman" een lentooustelling van 
voorwerjieii, door handwerkslieden, hun vrouwen en 
kinderen in bun vrijen lijd vervaal«ligl. 

— Ondei den invloed dor verschrikkelijke belich
ten, die omtrent den brand iu het theater te Wee
nen lot ons komen, gaan terecht stemmen op over 
de onveiligheid van tal onzer schouwburgen. Het 

ligt op den weg van bet gemeentebestuur om voor 
de veiligheid te waken : hoezeer het streven moet 
wonlen geprezen om bestaande toestanden te verbe
teren en het publiek gerust te stellen , valt het niet 
te ontkennen, dat de voorgeslagen maatregelen niet 
allen vau praelisehen zin getuigen. Zoo trof ons het 
bericht in enkele dagbladen, dat hel voorstel was ge 
daan om de naar buiten draaiende deuren der loges 
door schuifdeuren te vervingen en bet zal wel geen 
betoog behoeven, dat de uitvinder van dit veiligheids-
middel zich zeil een certificaat vau onbevoegdheid 

heeft afgegeven. 
Bij een schouwburg komt het in hoofd/aak daar 

op aan. dal ei lal van uitgangen gevonden worden 
en dat de trap|ien gemakkelijk zijn. Worden de 
trapportalen en gangen goed verlicht met kansen 
or olie. dan beeft het publiek steils gelegenheid zich 
tc verwijderen. Hel blijft hoofdzaak, dal de deuren 
der Doodtrappen nimmer gesloten mogen zijn en het 
is aan te raden, daarbij zelfs geene andere sluiting 
dan eeu klink of overval aan te brengen, die door 
een ieder gco[>end kan worden. 

Zijn dc trappen en uitgangen in voldoenden getale 
| voorhanden , dau is voor de hoofdzaak gezorgd ; brand-

bluschiniddeleii, ijzeren schei uien. enz. zijn aan te 
' raden, maar nemen slechts eene twivde plaats i n , 
j waar van veiligheid sprake is. Het ongeluk te Wee-
j nen heeft doen zien hoe weinig gerekend kan wor

den op dc personen, die in hel In-lang der veilig
heid voor sjieciale diensten worden aangesteld. 

— De Nederlandsch-Indische Droogdokinaatsrbappij 
heeft van baar directeur te Batavia ecu telegram 
ontvangen , inhoudende, dat haanlrnugdek , liggende 
aan de eilanden Amsterdam en Middelburg nabij de 
reede van Batavia, voltooid en voor de scheepvaart 
geopend is, zijnde hel eerste schip, de stoomboot 
«Hillilon". er met goed gevolg gedokt. 

Utrecht. Aan .1. I', Then nissen, J. A . Gerken 
I en T. van den Ksch, te Amsterdam en V l l a g e , 

is door den Minister vau Waterstaai, Handel en Ni j 
verheid , behoudens nadere vergunning van het De
partement van Oorlog, concessie verleend tot gebruik 
van den grooten rijksweg 1 klasse no .'I van A m 
sterdam naar Utrecht, ten behoeve van den aanleg 
van een stoomtramweg. 

Zwolle. Op hei graf van den stichter der Schip-
persvetecniging »Schutlevaer" , den iu Augustus j l . 
overleden heer VV. .1. Schut levari*, wordt een mo
nument opgericht op kosten der Vereeniging, dat 
bij gelegenheid der in den aanvang van 1882 te 
houden algemeene vergadering plechtig zal worden 
onthuld. 

— Het gewijzigde plan voor den lmuw van een 
ziekenhuis weid door deu Raad vastgesteld ; de kos
ten zijn op / 52,000 en die voor een afzonderlijk ge
lmuw voor besmettelijke zieken op / 20.000 , en alzoo 
tc zamen op ƒ 72,000 geraamd. 

—. De sjieciale commissie, door den Zwolschen 
Gemeenteraad belast met bet ontwerpen van een plan 
lot verwijdering der fecalien aldaar*, heelt haar rap-
porl ingediend De noodige bescheiden van den ge: 
nceskundigeii inspeel • van Overijsel en Drente en 
van de ingenieurs Liernur en De K r i m i Kops zijn 
bij hel rapport gevoegd. I'it deze uitvoerige be
scheiden blijkt , dat de aai:'eg van het I.icrnui stel-
sel, dat is het maken van het geheele pneumatische 
buizennet, omvattende st raat reservoirs, hoofdbuizen 
en cenlraalleidiiigen, en van hel pompstation t zon
der poudrette-fabliek geraamd wordl op / ' I I per 
strek kenden nieter. Wanneer men D U in aanmerking 
neemt, dat de totaallengte der stralen, zoowel bin
nen als buiten de grachten, I S:|MI nieter bedraagt, 
dan z o u de aanleg van dit stelsel voor Zwolle ƒ 203,180 
kosten 

Leiden. Curatoren der Universiteit hebben een 
gemotiveerd adres lot de Tweede Kamer gericht, 
waarin zij hun groote ingenomenheid te kennen ge
ven, dat de mogelijkheid geopend wonlt voor d«op
richting van een nieuw academiegebouw en museum 
van natuurlijke hist nie op de Ruïne te Leiden , door 
art. 85 van Hoofdstuk V der Stualsbegrouting. 

De Tweede Kamer der Stuteii-Geueruill heeft echter 
in hare zitting van I 5 Deccmh T mei 81 legen 2 stom
men den memoriepost verworpen. die op de begroo
ting was uitgetrokken voor de nieuwe academie op 
de Ruïne te Leiden en ' l nieuwe museum voor na
tuurlijke historie. 

Ede. Met 1 Maart a. s. wonlt, tengevolge van 
het overlijden van deu hoofdingenieur, den heer A . 
A . C. de Vries Robbe alhier, het bureau van het 
stoomwezen verplaatst. De hoofdingenieur, de heer 
S. L . Kempen, wordt van Rotterdam verplaatst naur 
Arnhem; de ingenieur II. W. F. Stiuve van hier 
naar Amsterdam en de iugeni • W A. M. Piepers 
van Amsterdam naar Rotterdam, terwijl eene oproe
ping is gedaan voor een adspirant-ingenieur. 

Winkel. Gedurende de laatste weken waren 
een tweetal landmeters liezig lot opmeting der pli 
blieke wegen in onze huurt, naar men nader ver
neemt, iu verband met den aanleg van een stoom-
tramlijn, die de volgend.' route zon volgen : Uitgaande 
van het station van den llollandschen spoorweg tc 
Schagen, zou de lijn gaan over Rai singei horn—Lulje-
winkel— Winkel—Hoogwoud naar Hoorn ; terwijl een 
zijtak zich zou richten van een punt der genoemde lijn 
nabij onze gemeente, over Nieuwc-Niedorp—Niednr-
per-Vorlnat naar de brug over de ringvaart bij bet 
dorp Noordscharwoude, mei een aausluiiingliju naar 
hel spoorstation van Nooidschnrwoude. 

Het plan tot aanleg van dit vervoermiddel des 
jongsteti tijds, schijnt iu de liet rok ken gemeenten 
veel sympathie te ontmoeten; besturen vau gemeen
ten, waterschap|ieu en polders hebben bereids hunne 
goedkeuring gegeven lot bel gebruik vau de tot 
hunne administratie in beheer behoorende wegen en 
schijnen deze zaak, die tnet recht van overwegend 
algemeen belang wordl geacht, met de meest krach
tige medewerking te willen steunen, zoodal alleen 
de bekwame hand van eeu voortvarend technicus 
noodig is, om onze Streek In het spoedig bezit te 
stellen van dit zoo voordeelig [en gemakkelijk ver
voermiddel. 
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lOObed-

••asHtag . in Bee 
H i i . f l richt. t> lo uren. d m lu-t ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van hot prov. bestuur; het 
verrichten van baggerwerk tnt n»r be tering der Zuid-Wil
lemsvaart tusschen sluis 1(1 en de IHi.-,s,he g,en j 
Loezen in de gem. W t. Haming / .iVM>. 

•taaatrlelit, te 10 men. door bet ministerie van bin
nen I. /aken. aau bel gebouw vnn bel prnv. best.: |,el 
verrichten van eenige werkzaamheden nan de Helpoort 
te Maastricht. Raming ' 1 M 0 . 

Am <r»rff<.rl. te |] io Jour hel g vnt-I.-st : hot 
tweejarig onderhoud vau de openbare bestrating. 

e-Haa-e, te 110, uren, dnor hot ministerie van hin
nenl. zaken, aan het gebouw van bel prov. best.: het 
maken van een ijzeren afsluithek r lom de kleine Ruïne 
te Leiden. Haming f 10,500. 

»- l l" ï i ' , ie l l f ' j uren, door het ministerie van water-
staat enz., san hét gebouw ran bet prov. best.: In bet 
uitdiepen van een gedeelte van den ll»ll. Usel. Raming 
ƒ120" : bet veranderen van een gedeelte grintweg m 
straatweg, ui den weg le kl. uo. L van Delft naar Maas-
sluis. .in.jer de gem Schipluiden, niel hij behoorende wei-
ken. en/. Raming f 17,000. 

BarSrerht. te 12 uren, (er secretarie: bet maken 
CI1 stellen v.ui eenig.. srl Imetlhel.-u VOOT de ll.m.'ere 
burgers, I I. 

Hrr i l i t . te 12 uren. dour burg. en wetb.: lo. bet Iwïti-
wen van Bene inrichting vonr lijd r- aan besmettelijke 
ziekten in de LeuveiiaaiMraat. ter plaatse van bet voor
malig ki-tiilui.u<a/ijn Schoi'Miioleu : L'i. het aanleggci nei 
algemeene benaalplaatbi in de Loopschtun en bet bouwen 
van een lijkenbiiisje; Sa het bouwen van een paardenstal 
en wagcnloods. bei.evens eene woning op hét terrein d<-r 
gemeente mestvaalt. Inl. bij den geineontearchitert <;. 

H e i n , ie 12 mvn. door d lirecteur der artill ne-
stupel- en coiistnieti-niagazijnen : de levering van gi 
beddinghout eu eiken piketpalen len heb 
dingen vonr kanonnen van 1- cM. 

Mil - l la i i i i i ir l . ie I uur. door burg. eu weth.: In bet 
bouwen vai ne school voor L O. ue-t II) lokalen eu 
eene overdekte s| Iplaats: 2o. hel leveren en stellen van 
bet BChoOHU ible i l . Inl. bij den genieentearrhilect 
V. M. A. Golden. Aanw. I U Oec, te 10 uren. 

Breda, 's avonds 11 uren, voor rekening van P.Oiïergelt, 
in bet Statioiiskoflielmis: het bouwen van een restaurant 
mei logement en verandah, cu een scheidingsmuur met 
adreslwird. benevens herstellingen en verbeteringen van 
het besl.iande gehouw diet Slatioiiskoniehuisi. bil. hu 
den architect 11. <", Kligh. 

Arnhem. I«j R \ . Hamer: bet miken van t dwara-
kribben even lierjeden het Driehcheveer, langs den linker
oever van den Beneden-Rijn. 

Itrrrlit . .loir den architect C. A. Bombach Cz. (te 
Amsterdam): bet bouwen van 2 woonhuizen met boven
woningen, op een t-rrein aan de lWksh-a.it t- I'trecht. 

Ma****-, SO lire. 
ft.kkrrwau*> te II uren. d.mr deu burg -ester van 

Daatnmadeel: bet maken vau eene vaate brug over de 
Veeiiwoiidsli-ivvaldsterv.iitit. op bet wesleiiule van Veen-
woud itei wal. 

M r i r t . i<- |2 uivn. door den directeur der artillerie
stapel- en conelriKt iei naga zij ueu : de levering van con
st rnctiebout. t lienste van bet stalen veldgeschut 

t i k n i i i t i i i ' te 12 un-n. door het genieën tebest.: het 
onderhouden van den grintweg, de voet puien enz. ged 
3 jaren. 

Lrruunrrirn. te | uur, door het ministerie van wa
terstaat, enz.: aan bet gebouw vau het prov, In-stuur; lo 
bet éénjarig onderhoud van d<- havenwerken te Slaveren. 
Raming fTKUU: •>... het tweejarig onderhoud der werken 
vaa den Koudunier Slaperdijk. Haming /'ICOO per jaar. 

Ulrcrlil. te 2 uren, door de maatschappij t<.t expl. van 
Staatsspoorwegen aan bet centraalbureau: het leveren 
van metalen dwarsliggers met verl.indingsdeelen. in "i perc . 
ten bel ve tan bet vernieuwingsfonds buik—Limburg, 

I l r e r h t . re 2 uren. dour de maatschappij tot expl. 
van Staalss|NN>rw.. aan het centraalbiireau: het leveren 
van geschilde masten atkisleriiigpaleii. benevens eiken eu 
grenen sutiousafrastcringpalcn en masten staken, in 7 
perceelen. 

HjaMwaMa, te 1 uren. in het gemeentelokaal: het 
."harig <>ndei huitd van de grintwegen, de KcrkebuU len 
Lange-Peldor weg. met de daarbij staande tolhuizen. 

-Vljmegpn , door den burgemeester: lo. de onder-
honds- en eenige andere werken aau de -tiat ler ge
meente, dienst *fc2: 2o. idem aan de | pen. dienst '82; 
Ito. hel ,'vnjarig onderhoud der kachels in de gei neon te-
gelmiiweu; 4o. ile levering vau fi(WHM) Nuilei inendiger 
keien cu 420 str. M. trottoirbanden van de/elfde steen: 
Bo. de levering van tin.unO straatklinker. 

WIJ cn S.I.-L: . 2 1 U n 

'•-Haar. le 11 uren. door het ministerie van waterst. 
enz.: lo. het mei bazaltsteeti eu steen puin bestorten van 
de balde dammen langs het KeteMiee. Raming / 2ó <MK»; 
2o. bet "harig ondei boud van 's Rijks palen veerhooJden 
np het eiland Ruzenburg, tegenover llrielle eu Maassluis 
en aan de zijde van Maassluis. Raming / |:f:u> por jaar; 
.to. de verruilning van den iu I der Koningshaven te 
Rotterdam tusschen de kilouieterraaien 14» eu 142. Ra
ming t 2ÏM20. 

Arnhem, te 11 uren. in de Harmonie: bet verbeteren 
der Willemskazerne te Arnhem. Inl. hij deu eerstaanw. 
ingenieur, te Zutfen en den hoofdopzichter, 'e Arnhem. 
Bilj. inz. 20 Dec., vóór :t uren. op het bureau der genie 
te Aral Haming J 22.00(1. 

'•-Haar, te 12 urea door het ministerie van waterst. 
en/... ten dienste der Staatsspoorwegen: bet makeu en 
stellen vau overweg-afsluitingen, afstand- eu 'indere U-e
kens, voor bet gedeelte Kesteii-ii—Ressi-n—Kist, van den 
s|«toi'vvi'g Aiiicrsloorl -Xijmegeii. lui. h|| den hoofdlligeu. 
te Arnhem. Raming ƒ 01,(120. 

H e i n . te 12 uren. duur den directeur der artillerle-
st:i[iel- en const met iciiingazijiieti : de levering van ver-

j st billende metalen, ten dienste van het stalen veldgeschut. 
I aaaea, te 12 uren. dour het DTOV. bestuur: bel tjang 
j onderhoud van den prov. weg vau Assen over Rolde eu 

Uieten naar de Hilte. Inl hu den ingen. van den prov. 
' waterstaat J. I'. Havelaar, te Assen. 

I.omla . t.- 1 uur. door bet geuieentebesl.: de levering 
. der materialen ten dienste der gemeente, als: a. hout

waren, *. ijzerwerk, r. spijkers eu lid,te ij/ei waren; <f. 
I lood. zink en soldeer; e. verfwaren en glas: f. teer; 
j $, kalk; h, grint: ». zand: k. 1&00 M ' puin; /. psutaun 

eu Ihtumgewai. 
I hr.ilin-,'11 , te S uren, door burg. en wetb.: liet vcr-
r richten van eenige veruieuwingeu, benevens de ondei-

bnudsvverken der gemeente, ged. '82. 
I'm mi i-inuft. door het baunehestiiur: het zi-sjarig 

J onderhoud der molens en van het inachinegeboow, be
nevens dat der sluizen, bruggen enz., iu 2 perceelen. 

llanderditK. 2 S llrr. 
Hrrda. te 11 men. door den anhitect .1. M Marijnen, 

; namens ,|. A. van (Intuin, luj VV. Ketremans; het ver-
; bonwen van diens buis ui de Brugstraat. Aanw. Iti Dcc, 
\ te 11 uren. 
r Herger ap-Xaam, te 11 uien. in De Draak: het her-
; stellen van stormschade aan de kazi-rue Prinsenhof, aid. 

Aanw lö Oec.. te I I " , ureu. Itaining f»Vm. 
(•roiihigrn, te 12^ uren. door burg. en weth.: ver-

i schillende fiiulerlioudswerken eu leveringen aan de ge-
meente ged. "82. 

Arnhem, te 1 uur, door den hing ster: het un-l-
• selen van 2 brandputten. Aanw. 20 Dec., te 10 uren. 
I (Heibesteding.) 

Haarlam, Ie 2 ' , uren, door het ministerie van wa
ter-laat euz.. aan het gelmuw van het prov. best.: In. bet 
driejarig onderhoud van «le groote- eu andere Rijkswegen 
ui \iK-nl-Holland, in 5 perc. Uaining por jaar: iierc. 1 
./21.U10: perc. 2/12,(00; perc, :j /?no; perc 4 / M M ; 
perc 5 .M.1.420; 2o. hel aanleggen van werken tol ver. 
• lediging vau het strand lier ,|en Petten. Raming 

llaarlrm, te 2"j uren. door het pn»V. bestuur: bet 
verrichten vau eenige werken in bet gelmuw van liet 
prov. hestuur, te Haarlem. Aanw. 20 Oer., te 10 uren. 

Haar lem, te 2';, uren. doorliet ministerie van hinnenl. 
zaken, aan het gebouw van h.-t prov. best.: het ver
richten van versdiilleude herstellingswerken en het uit

voeren van vernieuwingen enz. iu de Ridderzaal van het 
slot te Muiden. Raming / 2070. 

Halen. Ie \\ uren. in het hotel II. van Tand: het ver-
I wen van een huis. bewoond dnor Dr. S. Kleddenis, 
aldaar. Iul. hij II. Rozeiiiau, te Koeverden. 

7.uld-HHeriaiid, flour Jb. Troost Dz., hij l-X Human, 
bet Imuwen van eene Imuwiiianswuiiiiig met graanschuur 
en afzonderlijk staand wagenhuis, alsmede het aumveeren 
van een woonhuis en liuhisrliiuir op Trompenburg, onder 
die gei nte. Inl. bij 'f'. Lommers DHz , bouwkundige, 
te Strijen. Aanw. m Dec., te 10 uren. 

VrUdag. lier. 
MiilriellMirg . te l(J uren. door het uiiuislerie van wa-

ler-laat euz.. aan het gelmuw van hel prov. bestuur: 
bet verbeteren van de Itijkswatcrleiding ten westen van 
het kanaal van Neuzen. 'Aanw. Ml Dec. Raming/ 4700. 

s-Ha-ge. te II ureu. floor bet ministerie v. n marine: 
bet makeu van een gebouw tol bewaring eu verilicatie 
van 'slnjks /eeiustruuieiiteii te l.iden. Iul. hij den bouw
kundige C. Rlansjaar, le Leiden. 

trnhrm. te 12 ureu. door bet ministerie van waterst. 
en/., aan het gelmuw vau bet pmv. best.: liet ophoogen 
van 2 gedeelten Rijksweg tusschen de duikershus en de 
v Uiallge vestingwerken te Deventer le Koerbllisbrug 
(bel -ende tot het 7e perceel der I Inks-gnu ite wegen iu 
tielderland). Raming J i!8sij. 

<.ruilingen, te 12 uren, floor het pmv. best.: bet her
stellen fier schade aan de zeewering ten zuidoosten van 
D !;>ijl. .uitstaan door den storm van 14 op 15 (>ct. j l . 

«-Hage, I.- 1 uur, door burg. en wetb.: lo. het bouwen 
eener school vuur L. O., gyiunastiekgebnuw en con-
ciergevviiiung. aan do Sirteiüastraat. Aanw. 21 Dec, te 
lu iiretir-Zo. bet leggen van riool leidingen tot voortzetting 
iler rmleeriiig van Scheveningen. Aanw. 21 Dcc, te 

tliddrlburg, te 1'/, uren, door burg. en wetb.: bet 
bouwen vau it-ne .i|wiil.,ue school vuor f.. O. met gym-
n.isti.klokaal op d>- Nieuwi-llaven. Inl. bij den geméén-
telmiiwmeester. Aanw. 20 Dcc., te 10 uren. 

Helder, le 2 uren, door burg. en wetb.: de straatver
lichting aldaar, door middel van steenkolengas. 

Witveen ...mier Ooatero r». bij J. T. Hoekstra: het 
houwen eener boeren bui/, ing onder Oosleruieer. 

Helder, te « uren, up het raadhuis: het onderhoud der 
gei ntegi•bouwen, bruggen, riolen enz. ged. '82. 

/ . . i r n l . i ü . S S llee. 
t ' l r r r i . t , te 1 uur, floor burg. en wetb.: de slooping 

van gebouwen en muurwerken, gelegen aau bet plein 
Vredeiihurg. en bet daarlangs aanbrengen van eene ba-
zaltschueiing met bestrating en rioloering. tut verbinding 
van de Rijnkade met de Catarijuekade. 

Hlddelhiirg. te 1 uur, aanbel pdderhuis vau Wal
cheren: lu. he| met afval van Lessmees, he steen hestur-
len van hel --',|e,|t,. vu.nmver tusschen de peihaaicn :«i 
eu :',U aan de Oost watering: 2u. het maken van 1701 M 1 

glooiing vau zuilenbazalt np den fluiiivoet voor Zoutelande: 
3o. het maken van 4.1S7 M 1 glooimg van aanwezige Dooi-
niksibe -teen op d.-u Wi-sikaiK-Uhen z lijk: 4o. het 
maken van ei ieuw paalhoofd vóór deu Westkiii<elschen 
/. lijk. Aanw. 21. 22 en 23 Dec 

Middelburg, te 1 uur. in bet polderhuis van Walche
ren: .Ie levering van 25H.IMI stuks straatklinkers. 

Middelburg, te 2 uren. door bet niuusterie vaa wa
terstaat enz., aau bet gebouw vau het pmv. bestuur: lo. 
het bouwen van eeue schutsluis iu bet /i|kanaal hism-ten 
Sas-van-Oent tuuraing ƒ710,000; 2n. het'maken va 
zijkanaal I .sten Sas-vaii-tlent en het verbiecden >n 
verdiepen *an bet Nederlandsch ge.l.slte van het ka
naal van Neuzen. Raming ƒ408,000: 4». h.-l Imuwen van 
eene ijzeren draaibrug met vast gedeelte ..ver het zijka
naal naar de l'.tssluis. lt uiting ƒ 23,.100. 

Utreeht. le 2 uivu. door het minislerie van water
staat enz., aan het gebouw van bel pmv. bestuur: bet 
driejarig underbuild van het gekanaliseerd gedeelte van 
den H.illaiidsche-I Isel. Aanw. 10 Dec, Raming/ 15,000 
per jaar. 

lliNMillgen, te 2 uren. ilmr burg. en weth.: het un-
ilerhoud van gemeenlegehnuvveii enz., in 10 perc 

vlraadag, i: ».-,. 
Hardreelil. te 12 uien. ter secret trie: lo. het maken van 

den watertor,.!, en het ketelhuis vou- de liongd ruk water
leiding te Donlrecht, met ile leveling der beu<m.|'gde lua-
lerialeii \anw. 21 D.v., te 2 uren: 2o. het maken der 
gebouwen eu lujhehimreiide wei keu. teil dienste van een 
stooui-em.ial ui het oostelijk deel van deu Slads.H.liler 
nabij Ooidrecht. Aanw. 22 Dec. te 2' ' , uren. 

trnhem , te 1 uur. teu kantore der commissie voor de 
g lereiniging: ile levering van mayazijnsgK-denm. 

I Irerhl . te 2 un-u. door de m iats,h,ippij tot expl. van 
St,iatss|Hmrwegeii. aau het centraalbureau: lo. het ma
ken van eene waterbe zorging op het gemeenschap-iel ijk 
station Zutfen: 2o. bet maken van een t-mgaugsweg naai
de ^ lereill.NKls Ui. hel station lluoge/and—Sap|muieei. 

Kitlterdum. m het Timmerhuis: verse billend.: leverin
gen aau de gemeente. 

V*ae»«il.ig. 2H lier. 
N - l l«ge. le 11 uren. door het ministerie van waterst. 

enz.: lo. bet verlichten van werken tot verbetering vau 
de Hoven-Maas under de gei te Ik-esel. tusschen de 
kilouieterraaien UI en «2 . Aanw. 20 en 22 Dec. Raming 
J 12,300 ; 2u. h.-t v.-irichten van werken tot v.Hirtzetting 
van de verbetering der Ooveii-Maas under de gemeente 
Wessem, tusschen de kil terraaien 63 en fin. Aanw. 
20 en 22 Dec. Itaining /*4170: 3o. het verriebten van 
weiken tot verbetering van de Hoven-Maas onder de ge
meente M.-gen. tusschen tie kilouieterraaien 202 en 204. 
Aanw. 22 Dec Raming /4S.OO0. 

Ilrt'ii.i. te II uren, .|imr den ontvanger der registratie 
eu domeinen, in liet | | , , f van Holland: lo bet aanvullen 
van .Ie opengebleven deelen der buitengracht ten noorden 
van hel terrein der Kon. Md. Academie; in velband met 
Bo, het afgraven van den lumn lel ijken boord der Singel
gracht van de waterkeering af tut de Mark, en So. het 
uildiepeii van gedeelten der Singelgiacht eu vau een deid 
d.-r M.uk. Iul, bij den hoofdopzichter P van «le Erve Jz. 
Aanw. 2t eu 27 Dec., te 10 ureu. 

•- l inge, te 12 ni->-it. d.mr het m i n i s t e r i e van waterst. 
enz., ten di.-iisie dor Staatssp,mrwegeii: lo. bet maken van 
d<- aardebaan. dc kunstwerken, den boveiilmuw. de over-
gangs- en eenige ventere werken v.mr deu spoorweg 
Mer.vede -tïoi incbeiii, eu bet makeu tan uormaliscerings-
Werkeii iu de Heneilen-Meiwede hij H.taiihook. l l l l . bij 
d 'istaanw. ingenieur te (ionmb Aanwijzing lö 
Dec Raming ƒ 2.470.000: 2o. het maken van de aarde
baan, de kunst- en andere werken vonr bet gedeelte 
L'uvk-ltcugen van den sintorweg Nijmegen-Venloo. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Arnhem en den sectieingenieur, 
te Nijmegen. Aanw. 11) eu 21 Dec. te 12 uren. Raming 
j 224 000. 

it.ii-u.irii. |e 12 uren, ilonr burg. en weth.: In. het 
vergmuteu en veranderen van de schuil voor minvermo
genden : 2o. bet maken van eene nieuwe brug c. a. ter 
vervanging der M.irne/.ijl. in den weg |{o|swanl-llai liugen. 
lui. luj den gein.s-iilearcliit.it. Aanw. 22 Dec 

Tardeti. te 12 uren. ten gemeentebuize: het bg- en 
verhouwen der school t-- Linde onder Vorden. 

A l k m a a r . Ie 12 uren. door bet gei neen tebestUUT! de 
uitvoering iu '82 van: lo. het onderhouden van alle ge
ineend-gehouwen, scholen bruggen, riolen cn verdere ge
meentewerken, benevens het uitvoeren van eenige ver
nieuwingen aan die gebouwen: 2o. het doen vai nige 
vernieuwingen aan de bruggen: 3D. het leveren en ver
voeren der hcnimdigdc materialen voor de buitenwegen, 
voetpaden enz.; 4<>. bet vernieuwen van eenige gedeelten 
wahniiiir: "io. bet onderhouden van den Huevei-scbelpweg. 

Assen, te 1 uur, door burg. en weth.: bet houwen van 
eene school vuor 0. L. O. aan de (hxiningerstniat, bevat
tende 4 beneden- eu 4 bovenlokalen, voor 400 kinderen. 
Aauw. 27 Dee., te 10 uren. 

<;ranlngett, 's avonds S ureu. iu 't Wapen van Zuid-
Holland, d • V, Faber: het afbreken vai ie In-huizing 
iu de Xieuwc-Kbhing.-straat en de Violenstraat, en in .Ie 
plaats houwen van eene wiukelbeliui/ing met Imvcuwo-
uing, een pik huis en/. Inl. hij de architecten K. en 11. 
Hoek/eiua. aldaar. Aanw. 23 Dec. te 11 uren. 

Ilanderdng. SS) »re . 
Arnhem, te 1 uur. ten kanton- der gemeeiitegasfa-

briek: lo. het lossen eu vervoeren van Fngclsche en 
Duitsche gaskolen, alsmede van kluilk.dk. ged. het dienst
jaar '82; 2o. bet onderhoud der fa briek sgelmu wen enz. 
ged. liet dienstjaar '82; So. de levering van uiagazijns-
goederen ^waaronder ongeveer 65,000 KG. gegoten-yzeren 

buizen en 370,000 KO. kluitkalki. benOOdlgd ged. het 
dienstjaar '82. , . , 

Arnhem, te 1 uur, door den burgem.: bet onderl I 
ged. '82 van: lo. de gei ntegehnuwen enz., in 4 p-rc: 
2o. de schuulgelmuweu en/.., iu 4 peiv.; *>. eenige ge
meentewerken: 4n. de bestnitiligeii. 

Haarlem, te 2',', uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het ge iw van het prov best.: het 
driei I I T ' ondei hou.I van het (ïroot Vmiilhollaiii.sch kanaal, 
in 7 U M V Aanw. 22 Dec Haming resp: ƒ22.400. / 14.740 
ƒ 11,250, ƒ 10,1*50. /'ló.MHl. / 1(1,700. ƒ23,130. 

Neuaan, te 3'uren. iu bet Nederlandsch Imgem-nt ; 
het maken van werken tol verdediging van deu oever van 
den cal. pdder Nieawe-Neuzeii. Aanw. 22 D c c van 10 
12 uren en 2fi Dec. van 1-3 uren. 

Vrijdag, an llee. 
Middelburg, te 10 uren. door liet ministerie van wa

terstaat enz., aan hel gebouw van hel pmv. best.: hel 
maken van een losplaats v.mr schepen iu de vestinggracht 
voor het front VI—VII der vesting Neuzen. Aanw. 22 en 
23 Dec. Kaming J 12.000. 

Zaterdag. 9 1 «er 
l'treehl, te 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gehouw vau het pmv. be-tuur: 
het driejarig onderh I van de silupbrng over de l..-k 
tusschen Vreeswijk en Vianen. Aanw. 24 Dec. Ra ig 
f 7510 per jaar. 

Wernüdag, 4 Jan. IN*i2. 
Ter-Aar, te 11 uren, donr het gemeentebestuur: hel 

bouwen van eene school v.mr |„ (1. v.mr 144 leerlingen. 
'•-Hage. te 12 uren. door bet ministerie van wateist. 

enz., ten dienste der Slaalspmrw.: lu. bet maken vau 
gebouwen, bet leggen en verleggen van sporen en i ge 
bijkomende werken tot uitbreiding van bet stat Lel-
dèVinalsen. ten la-luwe van deu spmrweg Dordrecht-l-.lst. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te (iurincheiii. Aanw. 
27 en 28 Dec. te 1 •„ uren. Raming J 122,500 : 2o, h-t 
afwerken en bestraten van deu toegangsweg tot aanslui
ting der wegen laags bet oostelijk sUilioiisgedeelte by 
Oosterdok sluizen, en bel maken van eenige bijkom-nue 
werken te Amsterdam, ten bel ve van deu spoorweg 
Nieuvveilie|.-Auisler.lain. Inl. bij den eerslaauw. ingen, 
te Ainsterdaui. Aanw. 27 en 28 Dec, te 11 uren. Ka
ming ƒ 51U0. 

Zwterdag. 7 Jan. 
Wauw, te 12 uren, door bet gi >n tebest uur: bet 

maken van de aardehaau en kunstwerken, alsmede het 
met Uiienastkeien bestralen van den weg van Wouw 
langs de gehuchten Hazelaar en M i g r a t e , , naar v.-en-
beraen inet .''éii zijtak, ter gezamenlijke lengte van 11 IhJ» 
M Inl DÜ den opzichter van den prov. watei-staat J. J 
'}»'. Qeri, te HDSSadaal Aauw. 22 Dec, te 11 men. 

Afloop van Aanhfsieilingen. 

I 47 r>o 
* 4J.40 
- 4.-1.30 
I 42.40 

i 41.48 
. 38.1 > 

IJ 188 
ii4:'.ï 
MM 
'..:r,u 

Uirecht 9 Oec: het leveren van hout ten behoeve van 
materieel der genie voor het in staat van verdediging 
brengen der werkeu iu de Nieuwe llollandsche waterlinie; 
ingek. 6 bilj.. als: 
II. J. Plaat en Co.. ^cbiedam. 
J . N . de Haas en Zn., « Wesel, 
F . en II. v. .1. binden. - Itoilivriit, 
U. Alberts Lz. en Co., * Middelburg. 
Ambagtsbeer ea Van der 

Meulen, * Amstenlam. 
II. E. van Gelder en Co., » idem 
per SP. 

Middelburg, 9 Dec: het Sjarig miderhoud van de 
Kijks-wateileiding.n bewesten en b widen liet kanaal 
van Neuzen; ingekoun-u .') DÜj., als: 
J Schi-ole Dz. en lt Walraven, te Neuzen. J 5800 
J . Verkuiil guakkelaar, ' Vlissingeti. • »7S7 
C A Kalis Az. i Middelburg. - *«|0 
a Tboleiis, ' • Hoek. " 5281. 
0. v. d. Hooft. » Neuzen. • « 1 0 

Baraele, 0 Dec,: bet leveren en storten van .1000 
schcepstons gewone Doorniksche steen aau den oever van 
Horsele: ingek. 7 hüj., als: 
1, F Willems te Selzaete, f W.U 
]i' S J J " ' . Middelburg. i M M 
J. Verkuyl Quakkelaar. - Vlissingen, 
j . Lede, » Nienwlorp. 
0. v. d. Velde. • Boraele, 
.1. Tollenaar, * Neuzen, 
I), de Jung, "'•'<" . V V 1 * 

• s e r a s s e l l , lo Oec: bet bnuweii van ee Irieklas-
sige openbare school en het verbouwen van de underwy-
lei-swoning te Nederass4-lt; ingek. 8 bilj.. als: 

So. liet leveren van eiken dwarsliggers, in 7 perc.: ingek 
le p-rc 2e perv. 

II. 1,. Huijvoets, te Ootmaisiini. fr. 5.U8 p. s. 
Lambiutte Vigltemv. te Hi ussel. fr. (Ï.K8 p. s. fr. 6.82 p s. |. 
CbeVOH frén-s. te Jiipdle, M » l 
f (lercx te Hokstel' «000 M00 
1». II. van Himgerwou. idem 7040 68U0 
De Haas u. Suhne, te Wezel. 7050 70o0 

'•-Hage. 18 Dec.: het driejarig underbuild van deu 
bavendam van Doltgensplaat: minste inscbr. was C. Son-
neveld Cz., tc Willemstad, voor ƒ800 'sjaars. 

Haarlem. 13 Dec: bet Imuwen van een fort te IJmui
den l le gedeelte i: I gste Iti-.bi. was Klein, le Moerdijk, 
voor ƒ144.000: minste inschr. Imsbuuwers. te Stratum, 
voor ƒ 07,800. 

vsseit. 13 Dec.: het verhieeden en verdiepen der Nor-
eervaart: ingekomen 0 bilj.. als: 
K J. Overwijk. te 'tMeer. ƒ ..'.I.'JH, 
I*. J . RoOSeboa, * Woudncheni. •> 52.32» 
T, Zwets. s Ameide. s 40,(1.8 
F. van Haaien. » Nieuweschaus eu 

1 Linge) • Stadskanaal. » 4S.(U8 
W/Folkert, " Slie.lr.vht " 47.400 
F. K. Punter. » Smilde, i 47.IH. 
J. N . Krui/inga. » Groningen, i 46.860 
1. Aherson, » Steenwijk en 

R. Ilunse Jr., Ass-'ii. • 40.32.» 
Jan W. de Vries eu 

Jacob W. de Vries, » Smilde, i 44.180 
H e i n . 13 Dec: het omwerken van 50.360 KO, kup-r-

en messingrouiinel tut 51.(HMJ KG. messingplaat. dik 
0.0023 M.; minst.- insihrijver was C. J. 1 iiwenherg, te 
Delft, a J 18.77 | - r 100 K(i. 

'a-Hage, 14 Dec: de levering van ballastst.vn v.mr de 
BJjksrivierw.'rkeri op de Hoven-Maas, in 2 |mrc: jierr. I 
ingek. 6 biljetten. als: . . . , I W 

L. Laudv, I* Venloo, ƒ 17.1W 
J. Rillen, • Orave, I IU80 
F. Janssen, • buik. ' - t - W M ' 
(i. Straatman, • Linue, • 13.886 
II. Voets. - Al.lewijck, • 13.3U0 
H Kitzen, » Obbicht, * 13,275 

perc. 2 ingek. 3 biljetten, als: 
E/Janssen. te Luik, ƒ 13,400 
,1. Voets, • Aldewyck, i LMO 
.1. Rillen, » Grave, - 11,352 

2e, bet verbouwen van een gedeelte van bet Valkenhuis, 
ten dienste van de post te 's-Hage; ingek 14 hilj.. als: 
W. Westmaae, te 's-llage, ƒ 8*00 
K. kt Bood, i ' 1 " 1 1 1 " m ( i 

J . 0, T»m en D. van Bergen 
Henegouwen. I idem • U W 

L van Soest, » idem » 80113 
(i. Wapperom, •' Pui hecht, s 7*10 
W. i ' . Teeownae, i 's-Hage, • 75W 
A. R- Rutgers, ' idem i 74W 
J. L Weides Jr., i kkan i 7510 
II C. M. van O-HII , l idem • 7500 
F . 1'. de Haas, I idem » 74WI 
J. C. lleraard, ' » " l 1 ' " ' " 7460 
A. C Pssrdsfcocper, i khna • 7M7 
ü. I I . Huilers, » Zoeterwoude. • 7320 
L Tromp, * 's-Hage, » 7140 

Mepprl. 14 lK>c: bet Imuwen van aan woonhuis voor 
Jhr. Mr. Van Holtlte tot Kcbten; ingekomen 6 bilj. als: 
V V . Oralis, te Mepjiel, ƒ 14,032 
K. Worst, • idem • 13,737 
J. Hesselingen, » idem I 13,437 
j . Otten, » idem » l ^ - i 

(1. Barkans, te Nijmegen, f 12,927 
RISMImen en Van Fwijk. I idem i 11,772 
M. T. Janssen, » Halgoij, • 11,150 
j , Lamers, i Grave, l ll.OOO 
W. A. R. Kok, i Arnhem, . io,2fi4 
A. Wintjes. • Ovenisselt. I 9,764 
M. Hulkens. » Gassel. i 9.604 
L. T. van lle/ewijk. i Neaerasselt, i 9.6U3 
gegund. 

Hrerkerk. 10 Dec: het bouwen eenei nieuwe school 
en het doen van vernieuwingen en hei-stellingen aan het 
vuor mIIlerwij/.-i-swoning bestemde huis: ingekomen 13 
biljetten; bongste inscbr, wasM. L. van Spanje, te 's-Hage, 
voir ƒ 21.'40: minste inschr. L. Hortensuis, te Usel ide, 
ƒ 18,550. 

I'trerht, 10 Dec: de levering van i naga zij nsgoederen 
mor de gaslahriek ged. 82; minste inschr. wareni 

le pere. getrokkeii-ii/'-reii Jiijj«'n, ij/eren en koperen 
littui-s en/: W. I, Stokvis, te Arnhem, v.mr /*2841.58; 

2e perc. s hjzer: It. S. Stokvis en Zonen, le Rotter
dam, vuur f 1140.64; 

3e p-rc. gietij/er: Kt.|> van Velt boven, voor f 1631.40; 
4e glaswerk: J. de Waal en Zn., voor ƒ.169: 
5e » lamp-glazen: \V. .1. Stokvis, voor ƒ 5 5 ; 
6e • tras. enz: laven 11. Trip, v.mr J 101: 
7e • verfwaren: J. tie Waal en Z.mn. ƒ386.10; 
8e borstelwerk: J . C W.mrtinan. v.mr ƒ 13iï.60: 
9e * pat'-ntoli.-; T. I'. van deu Horgh en Zoon, 

voor j IK6; 
Ille perv. pietskat.mn: W. J. Stokvis, v.mr ƒ 157.50: 
l le • touwwerk: It. Kelfkctis, VOOT ƒ400; 
12e zavelaanl: I'. Krachten, v.mr f360; 
Ite .. st n : A. MijnlieiV. te IJadstcsn, voor ƒ44»; 
14e - bout: kt de Wit. voor 1*491.60, 
Znnm-tlMg. 10 Oec: het venichlen van werken tut 

verdediging vau den oever van deu Rendrachtspdilei ; 
minste inschr. was .1. Tollenaar, te Neuzen, voor ƒ24,790. 

liranlngen. 12 Dec: het tot wandelplaats aanleggen 
van i-eu gedeelte der noordwestelijke gemeentegmn len 
tusschen het verlengde der Nieuwe-Roteringestraat eu der 
Nii-uwe-Klibingesiiaai; mgek. 8 biljetten, voor ƒ 23.830, 
ƒ 23.65», ƒ 23.300, / 22.0(10. /'21.230, /' 19,490. /'19.420 
en. van .1. I.uhscii. te Zuidwolde. v.mr ƒ 18,729. 

Kalium (ouden, 12 Doe.: liet uitvoeren van eenige 

liruia Hoek/erna euSwitters.te IMtbuizen, onder bel r vau 
de architecten K. en H. Il.mkzeinii: ingekomen 7 bilj., als: 
(1 Wolthuis, te Rcduiii. f 2180 
W. Klei, 'i Middelstum. » 1910 
'f. Hos. Stedum. i 1147 
II. Nleland, • Warfum, i 1430 
.1. postma. .i Miildelstnm, • 1230 
J. v. d. Luit, » Kantens, s 1190 
W. Ii.mrnh.is. » Stitswerd, i 1090 
gegund. I 

L'treehl, 13 Dec; lo, het leveren van eiken wissellnuit 
en hriigliggers. t.-u btdioeve van de Staatsspoorwegen, iu 
4 perc; iug.-k. 14 hilj.. als: 

le peiv, 2e perc 3e perc. 4e perc. 
II. Jansen, te 

Didam. ƒ 4975 ƒ 3084 
A. I'hhink. te 

Hreilev.mil, 5849 
L. Spierings. te 
Bokstel, 37 stj M-: 

J. H r.Hooger-
wou. idem. 6100 3500 ƒ 7480 ƒ 6300 

J. J. v. d. Eerden 
Pz.. idem. 5900 3400 "840 M00 

J. A. v.d. Fenl.-n 
W/... idem. SS46 3390 8040 M M 

F. ('lercx. idem. 5850 3325 8170 627" 
.1. Nahuis, te 
IimetiliH). 37. - M3 37 - M 1 41.90 M • 40.90 M* 

B. IL ('lercx. te 
Bokstel. 5488 .'1216 

H. L llui|vuets,|e 
Ootmar-inu, 5ru>5 3061 

.1. l l . Groothuis, 
te Denekamp, 36.-M» 86.— M 1 

iL-llaisiiSohne 
te We/cl. 5893 3377 8783 7085 

F. A. v Korden, 
te Aalten, 3458 

N. J. v. d. Mee, Ie Haren. 45.50 kP 
2o. het makeu van keibestratingen op de stations Krab-

Imndijke Kriiiuingen en lliezelinge: mgek. 4 bilj,. ah: 
A. Daverveldt, te Wouw, ƒ4080 
0. It.her. s Rilland, - 3946 
A. Fou.li-.tine. » tloi-s- • 3478 
E. Km bon, • Comblain-au-Pont, • 3080 

6 bilj., als: 
ïe peiv. 4«' perc 5e peiv. 6e peiv. 7e peiv. 

fr. 5.78 s. s. 
. 6.80 p *- Ir. 6.78 p. s. fr. 6 58 p. s fr. 6.48 p. s. fr. 6.38 p. s. 

6.89 i 6-79 -
9000 13.000 12.500 11.000 10,900 
M M 10 125 10200 9.600 9.600 
6840 10,140 10,180 9,680 9,689 
A. Hizehar, t idem s 13.100 
J. Withaar, • idem s 12.700 
gegund. 

Lreuwarden, 14 Dec: lu-t makeu van een Kboolge-
DOUW en nudervvij/i-rsw'oiihig; ingek. 11 bilj., a ls : 

schoulgeb. onder w ij zersw. 
H. Jansen en W. Altena, 

te Leeuwarden. /' 34,500 f 7300 
.! Piekstra. te IJergiiui. 34.690 6945 
.1. Ruding. te l iwarden. 33.000 9500 
II. Keijzer Jz., idsm, 32.670 8176 
T. Hilariiis eu Jb. Dokter, idem. 32.134 7777 
R. S. Westra en I'. J. Nijdam. 

te Ki.nswerd. 31.96,1 6644 
II G. Rmuwrr. te Stiens, 31.500 69O0 
P. Hoermans, tc Leeuwarden, 31,377 6848 
T. S. Srhiere. te Hmtevalle. 27,932 6694 
S. .1. Pokltens, te Britsnui. 26,955 6984 
K. Ketelaar, te I uwanleii, 26,230 5910 

• nderdend*m , 14 Dec: het gedeeltelijk vernieuwen 
der stonndeuren euz. aan de sluis te Zoutkamp: iugek. 
9 bilj., als: 
G. Wolthuis, te Bedum. ƒ 2380 
II. de Wind, » Zoutkamp, i 2186 
11. Herder, » Efinge, l 2146 
IL Fonnsma. » Grii[wkerk, i 20«4 
J. K. van Dijk. » lledum, • 1999 
T. Bos, » idem 19*0 
M. Wolderiugh. I Zoutkamp. i 1926 
A. Nijdam Jr., • idem > 1858 
J. Timmer, • Obergum. » 1848 
gegund. 

Mail-Helden , 16 Dec.: het verbouwen der school eu 
het Imuwen vau eene onderwijzerswoniug te Deldener-
bnx'k, gem. Ambl-Oeldeii: ingek. 6 bilj.. als : 

G. Kappert, te Hijsen, ƒ 4580 
Wissmk, • floor, i 4267 
H J. Meijer. • Dolden. • 4250 
j , Gmbheii, « Almeloo, • 4150 
J, Vos. > Dekleii, i 3993 
II J. Scbolten, » idem » 8884 
gegund. 
Raming « 3938 

'•-Hage. 15 Dec.; de levering ten dienste der Staats
spoorwegen op .lava van: lo. 2 metalen brugpijlei-s: 
minste in-chr. was Ualnt, te Leuven, vimr ƒ58,613; 

2D. deu metalen Imvenlmuw van 2 bruggen van 54 en 
162 M., en 2 verlengsiiikken; minste inscbr. was de 
Actien-liesellschaft llarkort. te Duisburg, voor / I30.1Ó8. 

Haarlem. 15 Dcc: het Sjarig onderhoud der Rijks-zee-
eu havenwerken op Marken; minste inscbr. waren .1. Ol
denburg, te Bergen en IL Nottelmau. te Sch.mrl, voor 
ƒ 7648. 

Ilfirdrtihl , 15 Dcc: het vernieuwen vau den steenen 
dam voor de voormalige Waterpmrl te Willemstad; 
ingek. 4 bin., aJSi 
l i . Sierp, te Willemstad. ƒ 47,700 
A. kurteweg, » ZevenlH-rgen, i 44,480 
C. Sonneveld, • Willemstad. « 40.634 
IL Degens, l Dordrecht. I 36.887 

Arnhem, 16 Dec.: bet éénjarig onderhoud der Berkel-
werken, in Gelderland; minste iusehr. was A. Beyers, te 
Lochem, voor j 1579, 

D F 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 
B O U W K U N S T . 

A K I I K K I . I S U ' S - O R A V E N I I A U E . 
KcronnTeririff van 15 December 1881. 

In deze laatste vergadering vau het afiloclingsjaar 
werden, na ballotage, weder twee leden met alge
meene stemmen aangenomen, om daarna over te 
gaan tot het voldoen aan de voorachriften van art 11 
van hel huishoudelijk reglement, als het benoemen 
van: Een voorzitter en 2 leden van het Bestuur, die, 
volgens den rooster, behoorden af te treden. 

Eene Commissie tot het verzamelen van stukken, 
gesehikl ler opneming in het Tijdschrift der Maat
schappij en lot het opmaken eu in teekening brengen 
van oude Nederlandsche gebouwen volgens art. .VI 
der Wet. 

De Voorzitter en de twee aftredende leden wenlen 
hierop bij acclamatie herkozen. 

Vervolgens deed de Penningmeester rekening en 
verantwoording van zijn gehouden beh>*er over het 
(velbanst geëindigde aMeelingsjaar, die door eene 
Commissie, door den Voorzitter daartoe benoemd, 
staande de vergadering werd nagezien en goedge
keurd , waarna den Penningmeester ook hij monde 
van den Voorzitter de dank der Vergadering wordt 
gebracht voor zijn flink en zuinig beheer. 

De benoeming van afgevaardigden bij de Alge
meene Vergaderingen der Maatschappij werd tot een 
volgenden k • uitgesteld, terwijl de Voorzitter alsnu 
het woord gaf aan den heer II. .1. Wolter van Am
sterdam, Welke heer zich bereid had verklaard eene 
voordracht te bonden over: Ventilatie en verwar-
min;/ vooral van woonhuizen. 

Wij streven allen, dus vangt de heer Woltersaan, 
naar frissche lucht , die lol behoud der gezondheid 
en het aangenaam verblijf in onze vertrekken zoo 
zeei' noodig is , niet bel alleeminst in die kwaliteiten, 
waar men gedurende enkele uren met een meer dan 
gewoon aantal personen te zamen is. 

Ten einde aan die eerst.- levensliehoefle zooveel 
mogelijk te voldoen, bestaan er een groot aanlal 
middelen om veische lucht san- en de bedorven lucht 
af te voeren, in het algemeen hekend onder den 
naam van ventilatoren. 

De hoeveelheid verontreinigde lucht , die door 
versche moei worden uitgewnsschen of geventileerd, 
'is verschillend, naar het gebruik van h d lokaal. 
Zoo behoort die h. v. in vertrekken, waar besmette
lijke ziekte heerscht, zeer belangrijk te zijn. 

Spieker geeft een overzicht van de meest bekende 
stelsels van ventilatie, licht die door modellen en 
teekeningen toe eu wijst daarbij meer uitvoerig op 
dat, uitgevonden dnor Dr. Wolpert. 

Van den ventilator, d.mr laatrrtgeiivoemden specia
liteit uitgevonden, vertoont de heer Wolter t ven
tilatie- of zuigkappen, die iu ko|ier uitgevoerd, de 
werking zeer duidelijk maakten. 

De gevallen, welke zich kunnen voordoen bjj meer 
of minder verschil der temperatuur van binnen met. 
die van buiten, werden achtereenvolgens behandeld 
en daarbij de middelen aangegeven, waardoor men 
een ga wan echte temperatuur in de vertrekken kan 
Verkrijgen, 

Ten laatste komt spreker tot dc verwarming en 
beveelt daarbij, Ottder verwijzing naar de detailtce-
kenitigen, in vele gevallen bepaaldelijk aan den ven-
litecrenricn haard systeem Douglas Galton, wijst 
nog op andere middelen om onze huizen te verwar
men en herinnert hierbij levens aan de verwarming 
door stoom, die leeds in Amerika in toepassing is, 
namelijk vanuil cent taalpunten door middel van 
ijzeren buizen den stoom, evenals het gas, te bren
gen waar men dien wenscht en daarvan tut verschil* 

1 lende doeleinden gebruik te maken. 

Hoewel ook hiertelande daarvoor consessie is ge
vraagd, schijnen zich vooralsnog hiertegen overwe-

I gende bezwaren voor te doen. 
Nadat de Voorzitter den beer Wolter den dank 

der aanwezige leden bracht voor zijne uitvoerige en 
! duidelijke mededeelingen, werden enkele punten nog 
I nader besproken; ten eerste het bezwaar aangevoerd 
I voor tocht bij meerdere der aangegeven middelen van 
I ventilatie, en ten laatste de voordeden van het ll'ol-
I perfsehe stelsel, v.mr ventilatie geroemd, hetwelk 
j daarom ook iu den nieuwen schouwburg te Utrecht 

is toegepast. 
I Naar aanleiding van de laatstelijk vanwege de 
, Afdeeling uitgeschreven prijsvraag voor het leveren 

van een ontwerp vooi n Muziektent, wordt duur 
een der aanwezige leden bel bezwaar geopperd, dat 
de bepaling om de ruimte onder de teut te bestem
men tot het bergen van muziek lessenaars , stoelen , 

j enz. in strijd is met de regelen der acustiek cu 
het integendeel volstrekt noodig is, die ruimte vrij te 
laten. 

De Voorzitter antwoordt daarop, dat tijdens de 
muziekuitvoeringen dergelijke bergplaats gewoonlijk 

j ledig is, doch wijst er uitdrukkelijk Op, dat later bij 
I hei beuordeeleii der ingekomen ontwerpen . niet alleen 

op de nrebitectuur, maar ook wel degelijk op de 
| acusliek zal worden gelet, en sluit daarna deze 

laatste vergadering van het jaar 1881. 

Advertentiën. 

I n s o t i r i j v i n g 
op DINSDAG 27 D E C E M B E R 1881 , 

in het Timmerhuis te Rotterdam, naai- de 
levering van. 

Getrokken en vlakke Waalklinkers, 
Waalboerengraauw, Ussel, Straat- en 
Ondersteen, Escaussijnsch steenen 
Trottoirbanden, Luikschen Kluitk-ilk. 
Eiken-. Oreenen-, Dennen- en Vuren 
Timmerhout, Gegoten IJzeren Straat 
syphons en Straatberrieranden. IJzel
en Staal. 

De voorwaarden liggen, op dc gewone dagen en 
uren, in het Timmerhuis ter lezing en zijn voorden 
prijs van 25 cents verkrijgbaar bij Wed. P. V A N 
W A E S B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers aau den 
Houttuin, No. ";t, alwaar tevens de iu te vullen 
gezegelde inscbrijvingsbilletten, voor den prijs van 
21 cents per stuk, te bekomen zijn. 

De Notaris W . C . Ru l lTLINOK tc NIJMEGEN, 
zal op Vrijdag deu .'10. December, 's voormiddags 
om 10 uur, ten huize van den heer H O E F N A G E L S 
te Neerbosch, 

v e r k o o p e n : 

Op het Landgoed Ruisen b'g Nijmegen. 
100 Perceelen E I K E N - , R E U K E N - , L A RIK

S E N - , D E N N E N - cn N 0 T E N B 0 0 M E N , 
meerendeels op stam, voorts eenige perceelen 
D E N N E N S C H A L E N en TORHOUT. 

Aanwijzing doet J . K L O M P , Hoschbaas op Ruisen. 
Notitieboekjes zijn op franco aanvrage te bekomen 

ten kantore van voornoemden Notaris. 

INSCHRIJVING 
OP DINSDAG 27 D E C E M B E R 1 8 8 1 , 

in het Timmerhuis te R o t t e r d a m , 
naar de Levering van: 

Tegels. Dakpannen, Kannenbuizen , 
Pleister, Tras, Touwwerk, Hennep, 
Snuit van vlas, Teer, Bruinwerk . 
Mos, Strookdweilen, Blokmakers 
werk, Borstelmakerswerk , Sponzen, 
Groen Laken, Togtvriesch, Grijs 
Linnen, Behangsel-Linnen. Afneem-
doeken, Wollen- en Linnen Dweilen, 
Grondpapier, Singel, Meubelkoord, 
Band, Gasbranders, Glazen Ballons, 
Lampenglazen, Zeemvellen. Leder, 
Patent-olie. Groene Zeep, Kaarsen, 
Amerikaansche Reuzel, Vet (Roet), 
Poetskatoen, Lampenkatoen, Turf, 
Houtskolen. Bezems, Boenders, Man
den, Zink, Lood, Looden en Vertind 
Looden Buizen, Spijkers, Ijzerwaren, 
Kolenbakken, Brugornamenten.Verw-
waren en Vensterglas. 

Dc voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uien, in hel Timmerhuis ter lezing, en zijn voor 
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 aan 
den Houttuin No. 7 3 , alwaar tevens de in te vullen 
ge/egelde insein ijvingshilletteii, voor den prijs van 
•Jl cents per stuk, te bekomen zijn. 

Herbestecling. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNHEM zal 

Donderdag 22 December 1881 , des namiddags ten | 
ure, in het openhaar, (eu Gemeentebuize, 

h e r b e s t e d e n : 
Het Metselen van twee BRANDPUTTEN. 

Aanwijzing Dinsdag 20 December, 'e voorm. 10 
uur aan het Johannesplein; bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

Gemeenten WOUW en S T E E N B E R G E N . 

AANBESTEDING. 
Op Zaterdag den 7 Januari 1882, des namid

dags ten 12 ' / j ure, zal door het Gemeentebestuur 
van Wauw, in bijzijn van den Hoofdingenieur van 
den Provincialen Waterstaat, ten Raadhuize aldaar, 

WORDEN AANBESTEED: 
Het maken van de Aardebaan en Kunst

werken, alsmede het met Quenast-
keien bestraten van den weg van 
Wouw langs de gehuchten Hazelaar 
en Moerstraten naar Steenbergen, 
met één zijtak, ter gezamenlijke 
lengte van 11189 Meter. 

Begrooting /100,112. 
Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele in

schrijving. 
Het bestek ligt ter lezing op het Raadhuis te 

Wouw en op die plaatsen waar de bestekken ge
woonlijk ter lezing worden gelegd en is ad ƒ 0.50 
verkrijgbaar bij .1. V A N P O L L - S ! ' V K K R B U Y K , 
Boekhandelaar te Iloscndatd. 

lle aanwijzing zal geschieden op Donderdag 22 
December 1 8 8 1 , des voormiddags ten I I ure, te 
beginnen aan hel Spoorwegstation Houw, 

Nadere inlichtingen worden gegeven door den Op
zichter van den Provincialen Waterstaat J . J . M . 
QERI te Roscndaal. 

liet Gemeentebestuur van Wouw, 
De Burgemeester, 

C. A . D A V E R V E L D T . 
De Secretaris, 

J . L . DE B 0 S S 0 N . 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
(Voor irkpiiiiitf van den Staat.» 

0p Dingsdag den 27 , l"> December IH81, des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbiireau der Maat
schappij l o l Exploitatie van Staatss)«oorwegen bij de 
Moreelse Lean te Utrecht, van: 

Bestek tr . 312. 
Het maken van een toegangsweg naar 

de goederenloods op het station 
Hoogezand- Sappermeer. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens }; 20 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van deu H * " 1 December 1881 ter 
lezing aan hel Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
en aau bet bureau van den Heer S,-ciie-lugenieiir te 
Groningen en is op franco ssnvrssg aan genoemd 
Centraalbureau (alil. Weg en Werken) te bekomen 
tegen betaling vau ƒ 0.50. 

Inlichtingen wonlen gegeven aan het Centraalbu
reau (afd. Weg cn Werken) en door den Sectie-In
genieur voornoemd. 

Aanwijzing op het terrein zal geschieden op den 
2 1 " " December 1881. 

Utrecht , den 12 1 " 1 December 1881. 

http://lWksh-a.it
http://it.ii-u.irii
http://gein.s-iilearcliit.it
http://kluilk.dk
http://Slie.lr.vht
http://Ii.mrnh.is
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http://Fou.li-.tine


D E O P M E R K E R — ZatenlaK 17 December 1 8 8 1 . 

BETREKKING. 
Door hut eindigen der trariuuunheden bulten be. 

tiekkiny: trekumen zijnde, zoekt een joogmanich |da;,l 
shit: n l . OPZICHTER of T E E K E N A A R l ig 
i« theoretisch en practiseh bekwaam, m a m 
liem «Ie liesle yeliiif:srln'iften ten,Heuste slaan. Urii! 
ven Iran.o onder n". X nan den Hoek handelaar Firma 
H . T E N H O E T le Nijmegen. 

AANBESTEDING. 
Do R l R G E M E E S K I t tier gemeente AllXIIEM 

zal Domiciling 211 December I 8 M , des namiddags 
ten 1 uur, in bet oneubaar ten Gemeentehuize aan
besteden: 

lo . Het Onderhoud van de Qemeente-
gebouwen enz., in vier perceelen. 

So. Het Onderhoud van de Schoolge
bouwen enz., in vier perceelen. 

3o, Het Onderhoud van eenige Gemeen
tewerken. 

lo. Het Onderhoud der Bestratingen. 
Alles gedurende het jaar 1882. 

Aanwijzing van: sub to. Woensdag 2 ! December 
a. s., voorm. 10 ure, lieginrionde aan bet gebouw 
achter het Gemeentehuis; sub 2o. Donderdag 22 
December a. • . , voorin. 10 ure, beginnende aan 
ile Hoogere Burgerschool; sub 3o. en sub. i o . Vrij-
ilag 23 December a. »., de eerste vooi-m. 10 uur , 
de tweede voorm. 9 ' / , uur , beiden op het bureau 
dei- Publieke Werken. 

Teekeningen ter inzage; Bestekken tegen 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 Dingêdag den 27***" December 1881, des na
middags, ten 9 ure, aan het Centraalbureau tier 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan le Utrecht, van; 

Bestek n». 313. 
Het maken van een Waterbezorging op 

het gemeenschappelijk station Zutfen. 
Dc bestedin bij enkele 

volgens s .'i i \an hel Bestek. 
Het Bestek ligt van den 9"«" December 1881 

ter lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse 
Laan en aan het bureau van den Heer Sectie-Inge
nieur M . 1. VAN" DUIJL tc Zutfen en is op franco 
aanvraag aan genoemd Centraalbureau (afd. Wegen 
Werken) te bekomen legen betaling van /"0,50. 

Inlichtingen wonlen gegeven aan het Cenlraalbu-
reau (afd. Weg en Werken) en tloor den Sectie-
Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op hei terrein zal geschieden op den I7' 1" 1 

December 1881 , des voormiddags ten 11 ure. 
Utrecht, den 81-"1 December 1881. 

Ministerie vau Financiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
De O X T V A N t l E l i der K E I i l S T K A T I K en DO

M E I N E N te Urcdn zal o|. Woensdag den 28-
December 1881. des voormiddag» te oir uren, 
in bet koffiehuis >III:T H O K V A N H O L L A N D " , bij jl 
LOOS te Hreda, in het o |«nbaar 

AANBESTEDEN: 
II. Het aanvullen van de opengebleven 

deelen der buitengracht ten noorden 
van het terrein der Koninklijke Mi
litaire Academie, in verband met 
het afgraven van den noordelijken 
boord der Singelgracht van de wa
terkeering af tot de Mark, en 
het uitdiepen van gedeelten der Sin
gelgracht en van een deel der Mark. 

De HUfuUIng bedraagt ongeveer 34.430 M \ 
Ue besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Hestek met teekeningen liggen lei- inzage aan ile 

kantoren der Hegistratio en Domeinen te 'e Bosch, 
Bergcn-op-Zoom, Dordrecht en Hreda, en zijn 
aan laatstgemeld kantoor van af den 12den De. 
cember e. k. , tegen betaling van één golden, ver
krijgbaar. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven o|i Zaterdag 
en Dinsdag den 34meti en 2 7 l U n December 1881 , 
des voormiddags te tien unr, door den hooliloj» 
zichter P. V A N DE EIIVE Jzn., bij wien teven» 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

6. 

. V I I . 

GEKLEURDE "VLOERTEGELS 

SANDlGn. Tl FEIGNIES. FIANKRIJK. 
Z I I . V E K K X M E D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S 
Teekeiiiugen en l ' i ijsc.jui ant zijn te bevragen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7 U itullérdam, nlwnni ook 
verkiijgbaui : Verseliillende soorten van goedkooiie 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (genre 
Surregneminesj. 

DWAHSLEGCfEES. 
lindeigeti-ckwido vraagt prijsopgave en tijd 

van levering . o n de levering van 4500 stuks 
dennenhouten DWARSLEQOERS , elk lang 
1.35 I I . mot een draagvlak breed 25 ujt' 30 c.M., 
liunco tc leveren bij het .Stoomgemaal van het Wn-
tencbap Groot Mijdrecht to Haccreccn. Betaling 
contant na de ontvangst. 

Arnhem, Utrechtsche weg N u . ii 
0 . R I E T B E R G . 

A A N B E S T E D I N G . 
Ontlergeteekende brengt ter kermis ann gegadig

den dat op Vrijdag den 23s|eu December 1881, des 
voormiddags te 11 uren, aan bet Ministerie van Ma
rine te 's li raven hutje zal wonlen aanbesteed : 

Het maken van een Qebouw tot bewa
ring en verificatie van 's Rijks Zee
instrumenten te Leiden. 

De besteding geschiedt volgens Ar t . C van het 
bestek. 

liet bestek en tie teekeningen zijn op franco aan
vragen , tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 te bekomen aan 
eerstgenoemd lokaal eu bij den Verificateur van 
's Hijks Zoeinstruineuten te Leiden, Haarlemmer
straat No. 134. 

Inlichtingen wonlen gegeven tloor den onderga-
toekende, Bouwkundige te Leiden, terwijl de aan
wijzing in loco zal worden gedaan op 20 December 
1881, des voormiddags to 11 uren. 

C. BLANSJAAR 

A . E . B R A A T, 
Bouwmuloriulen , Lood- en Zinkwerken , Rotter

dam , Gouilsc.be Singel 08. Geileraal-Agent voor 
Neder/and en Imtiè van de zoo gunstig bekende 

POKTLAND-CEMENT, 
uil de fabriek van tie Heeren J O S S O N & DE L A N G L E . 
Lijsten van tien Uitslag der Beproevingen, genomen 
door tie Maatschappij van Bouwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

II. I I O L S I I Ö h ï l . le Arnhem. 
I * G * . Z i l v c r r n A l e d n l l l t ' v o o r W a t e r -

p a N - l i i n t r u i n e n t e n , 
i n j * » . HooflpHte o i i d e r M e h e l d i n a r v o o r W a -

t e r p a n - e n H o e k m e e t - I n M l r i i 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 soorten 
van K I J K E R S , B R I E F B A L A N S E N , enz. enz. 

K Ë l I i S C l I E 

D O M B A U - L O T E R I J . 
I M e en liiatnli- Trekking op 12/1' . J A N U A R I 

1S82, mei 1 3 7 » Prijzen in geld, zonder korting n i l 
te betalen, nis van 7S.OOO, 3 0 , 0 0 0 , 'i ark, enz. 
D l l l l i l N E E I . E L O T E N vera, de Ondergel. incl. 
franco lost. der Loten en der offic. Trekkingslijst, 
tegen franco overmaking v. h. hedr. der Lolen i'i 
/ * » . - . per stak (ook in Marken). De Hoofdrollen. 
.%. J . I - O T T U I K H S K K , Ie K E U L E N a d . l i i jn. 

S p e c i a l i t e i t 
VAN 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

EeëmaflfeerrJ-ijzeren PEILSCHALEN, 
BAKEN, enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
• I J I T H O G R A P H I E . 

PROCÉDÉ GEBES. REIMERIïïGER. 
teekeningen te reproduceren, die volkomen e e f ^ ^ l . r & S . 

Inbchlingcn worden op franco aanvrage toegezonden door 

A w "s T ' K ' K ' Ï » A 'm. Ö E B H " , R E I M E R r N G - K R . 

ï PARKETVLOEREN, é 
o V I L L E R O Y <, B O C H . M E T T L A C H J2 
- B O C H Frères. M A U B E U G E ; 
3 M I N T O N , H O L L I N S S C " . . STOKE £ 
rn Uu ,1e Vrrlcgenwoordigers cn Depothouder»: jsi 
£^ P K L I N T * O"., Oosl/f.-dijk i l \ liotterdam." 

G E N T (België). 
Eenige Fabriek van bet Vasteland, waai alle soor
ten C F M E N T T E G E L S vervaardigd worden 

MONSTERS en JIOXSTKKKAAKTK.N zij,, op 

GIPS en C HM EN TE N '"in "soorten. 
Ile toezendingen icorden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht I . R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

H. & J. SUYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
AMSTERDAM 

'inn 

i : . >* p, K o n s n i ' i . i i 
Cmel- Iamniean 

tc RONSDORF tWjuf,m,ie) 
r.Tommandeercn als Gcnc-

raul-Agenten van: 
T. Woehlert'schc Maschinenbau-

Anstalt 
tc Herlijn en Bl,i„j 

L O C O M O T I E V E N en 
LocCmoèitlt», Heima

chine*, enz. 

T. H O F F M A N N 
te Sirt/rrtidorf 

R A I L S en WAGENS 
« ^ r ^ L ; ^ 1 . ^ A ^ r ^ e Z * -

WELLBLECHWALZWERK van W. TÏLLIYIANNS te Remscheidt: 
IJzeren Gebouwen (Loo,lsen), Paviljoenen, Wachtbnisjes, enz. M«, gegolfdijzcrldik; Roljalousieën 

an „ , , ; / , / etaalhM „f vanihoat; gegolfd ijzerblik VOOT A r t . » , b r ^ g Z . m . enz! - Ties.e aanb" 
u n r r a a E M e . ' T ™ ^ « * m en nadere inlichtingen mede le bekomen bij de Heeren C H . G . J . 
l ' l h t M I M - . N Je O*. , te Amnlerdat" 

.. üiurmt E\ l l l l j / | . \ ï l l l i | | i f , u 

G. J. THIEME, te Arnhem. 
« « t a k e n d e heeft de eer zijn,' P h o t O -

l i t l l . i - c n / n i c o j r r i i p l i i N c l i r I n r i c h t i n ..• 
ten zeerste aan te bevelen, in het hijzonder aan 
H H . I n g e n i e u r s , A r c h i t e c t e n en B o u w k u n 
d i g e n voor ,1e repro, lie van lMui l s i , T v e k l ' l l i l l -
Keu en an.leie A f b i f h l i n g e n . 

P,-os|iectusscn worden op franco minvrage g r a t i s 
door het geheele land gezonden. 

11. J . T U I K M K . 

ilo/iiik Tegels voor Moeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , VE.STMILT.ES. L ' O l l l t l -
D i i l i s . W A R A N D A ' S , . , aLmede B E K L E E D I N O 
van M U R E N , T E G E L S vnor I I L O K M I I 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 l l a w & C". 
v o o r X e i l i M J a m l en d m u l f t K o l o n i ë n 

ca. J. oon, 
Firma A X T . D E W I L D , 

Scheepmakershaco, .V". U2 cn Ju/femtraat .V" 56 
R O T T E R D A M . 

KLOOS & V A N LIMBURGH 
Ei?enaars van Zuilra- en Talflbazall-Kroeven 

in R I I N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, B B O M S r E E K , VUDKVASTK STEKSES, 
Memeehacen N.eijde 5 5 , H o t t e r d i u i i . - • _ — _ — . . .Miimcan;, . \ . 5 5 , l l o l l e r . l , , , , , . 

TOMME K U N S T - Z A N D S T i W F r ^ M K " 
tusschen Velsen en Umuiden. 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
Bekroond te Arnhem met Itlploma len Grniid. 

• n w ï ' ï ' ^ W K * ï ? 1 ' l t 0 0 m ' ' 1 K L E ' m . » m n , HAKÜORAUWK en GRIJZE KLEUKEXHOUDEXUE MFTSKI S T I ' F V I V P i i n HLftl hhNEN , n alle gewenschte PROFIELEN, PARKETVLOEREN', RIOLEN HUIZEN ( ^ ' l u l J u t ' - , ' u f c -" fJ löELslEhNEN , PRO-

z I l M a ± k i n ^ B ^ S ^ B M i C ^ ' ^ ™ Z "™ « - « < > . » K V S S T . 
Urootlmnde! i„ U „unliteit I'OIM'LAXO-I'E.\lEXT .nerk v „ u T o m m , QnaWTB > C . te Stettin; K>,„„ T , B e v i S fe Sioaoa's enz. 

v,«.r licht cn zwaar loopend werk, a t .uk n o r het 
smecien van Stoomcyllnderi bijzonder aan te be
velen. — In vaten van verschillende grootte 

1 in bussen verkrijgbaar hij 

Landré & Glinderman, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke vooisehiiltcn, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leverd door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Modellen voorhanden, prijsopgaven en 

S C h e t s t e e k e n i n g e n worden op aanvrage direct 
toegezonden, ^ l i l t 

LOUIS GOFrÏN & C«E. 
A V E N U E ROGIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars cn ejplnitontcn 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 . 

Neuchatel 
in l i n n u in 

Asphalte Company LM. London, 
r n r n ui' in11in 

F A B R I E K 
T E 

A M S T E R D A M 
Beltweg A». 3. 

Natont Asphalt van: 

VAL DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D 

(ieconi|iriiiHwle Asphalt wegen en dilo Dorsrhvlomn. 
Wcrkd in ,ls|ihali-»lasiiek voor Trolloirs, Sbbting-Riiks, Jloulvloercn, Kelders. 
Kolf- cn Kegelbanen, Wiukel- en Mtgu||iiloeren, Gangen. Verandas, l lru^ en 

Dakbedekkingen, Ht'lon-I'iindeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. VOCWHerend, Ondoordrinisbaar, Geraasnerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichting,.,, „ „ „ r e n t bet leggen van Vloeren, Bedekkingen c z . gelieve men z id , te adresseeren 
non bet Kantoor der „brick, Damrak 8 0 , Anuterdam, „f bij den Heer 11. O. KM00P8 O O a T S C 
straat K U2 . te Arnhem. , i ^ l r e , , r u r , W . PATON WALSH 

Oediukt by G . W . vtui der Wie l & C " . te Arnhem. 

Zestiende Jaargang. N ' . 52, Zaterdag 24 December 1881. 

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 abnnienient bcilmagt vour liet liinncnlnad ƒ1.65 per I maanden of 
wel by vouruitbeliiliiig set gulden per jaar. Afzonderlijke nommer* bij voor-
uitbestcüiug; 15 ceat. 

Alle stukken en advertentién te adresseeren a u 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentién uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 
Advertentién van 1—5 regel* ƒ 1 . — , daarboven 20 cent voor eiken rejtel 

plaatsruimte en 10 ccut voor ccn bewijonommer. Advertentién voor het bui-
tcnland Üö cent per regel. 

Berlont. 
HIJ Sen / f iT i i t i i ' i n l rn JuiirKiiitc van lu-l *verk Mart: 

,, tie 0 | ini .Tker" , waarvan het cerate n o mui er op 
SalerSas 3 Januari l » h S verachljnt, /.uilen mln-
MeiH «tor platten KBV*I* werSen. 

Ue ahennementaprlja «nSeriaal feene veranSerlna 
en bedraagt voer het binnenland fSM per half
jaar, wavarever mei I anril en I S>rtelter werSt he-
achlkt, ef wel liij veerulthelallns tr« ju / i /cn toor 
den teheelen Jaarianc- taeabannerrden , die daar* 
van gebruik weimchrn te maken, werdt vrrterht 
het bedraR per aeatwUael In den leep der maand 
Januari ever te maken, Maarep hun een bcrleht 
van antvanget, levene tel kwitantie «trekkende, 
aal werden ter genenden. 

Abennementrn veer het buitenland en V-.l.-r-
landaeh #eat-lndi# zijn aan verplichte veerullbe-
tallng enderwerpen He prlje daarvan bedraagt 
veer den geheelen Jaargang: 

voer het buitenland f 1 — 
„ Vfdrrl.iKl.fh ««.(-Indlti „ N.«0. 

Dr tdnilnUlratlr. 
\ . \ \ . Men adre.teere den peatwleael aan de %dml-

nlatratle van He Opmerker te irnheni. 

D E P O T T E N B A K K E R S K U N S T . 
(Vcriolg en stut van N°. 51). 

liij tie Itumeiiien, in hst begin hunner ontwik
keling , in den z.g. Ktniskisrlicn ti jd, toen nj tic 
beschikking over rijke niarmergroeven nog misten, 
en ou kunstgebied grootendeels nog ontler den in
vloeit tier Ktruskers stonden, wenl de aïinlebakkeiij 
veelvuldig beoefend. Men vindt uit dien tijd vaat
werk van verschillenden vorm en schoonheid. An* 
te lken , metopeii, en verschillende bas-reliefs voor 
tempels of paleizen, werden van terra-cotta ver
vaardigd. 

Later, toen het tarisriseh en j>enteliscli marmer 
hun i-ijkelijk toevloeide, en tegelijk hun zucht naar 
pracht en weelde ook zeer was toegenomen, was 
de eenvoudige kleiaarde voor hen een te armzalig 
materiaal. In die marineren paleizen, met de schit
terendste mozaïeken bevluerd en met de rijkste schil
deringen versierd, vunden tie voorwerpen vr.n ge
bakken aarde geen plaats; goud, zilver of kostbare 
natuurlijke steensoorten waren de materialen, waar
uit uien vazen en andere sieraden samenstelde, en 
men mag gerust aannemen , dat in den bloeitijd van 
het keizerlijk, de l>eoefening van de pottenbakkerij 
zich alleen bepaalde tot het vervaardigen van de 
eenvoudigste voorwerpen voor keukengebruik. 

Over de beoefening en ontwikkeling van de pot
tenbakkerskunst gedurende de oud-christelijke en 
middeleeuwsche kunsttijdperken valt weinig belang
rijks mee te deelen. 

De laatste periode van de middeleeuwsche kunst, 
dus het Gothische tijdvak , is nog wel het belang
rijkst. In Duitschland, Vlaanderen, enz. vervaar
digde men een soort van grijüachtig aardewerk, 
hoofdzakelijk potten cn kruiken, en relief versierd 
met wapenschilden of bijbelsclie tafereelen, nis de vier 
Evangeliën, de A|>oste!en euz. Deze vaatwerken munt
ten in *talgemeen niet door schoonheid uit ; o. a. 
de Jacoba-kannetjes, een der vele soorten uit dien 
t i jd , en genoemd naar (iravin Jacobs van Heieren, 
geven ons daarvan een bewijs. Het Gothische tijd
vak kenmerkt zich op het gebied der aardebakkerij 
nog voornamelijk , doordat het de dure mozareken van 
natuurlijke steen, waarmede totnogtoe de vloeren 
der kerken belegt) waren, door een minder kostbare 
bevloering van gebakken tegels verving. 

Die tegels zelf hebben de gewone roode kleikleur, 
en zijn van verschillenden vorm; hun oppervlakte be
dekte men met een dunne laag lijne witte k le i , 
waarin met een donkei-der aardsoort figuren of or
nementen werden ingelegd, of ook omgekeerd. Deze 
tegels, goed gevernist en gebakken, levertien een zeer 
voldoende en rijke bevloering. De ornementatie van 
sommigen getuigt van fijn gevoel en smaak , en bied: 
ons de meest verscheiden motieven. 

N a m , gedurende de middeleeuwen, de |wttenbak« 
kerskunst een zeer bescheiden plaats i n , met de op
komst der Renaissance kwam zij weer tot hare volle 
waarde, en bereikte in verscheiden landen van Europa 
een ongekende hoogte. I ta l ië , het land waar de 
middeleeuwsche kunst het minst had wortel gescho
ten, zag de ceramiek het eerst herleven. 

De Italiaansche renaissance is voor de geschiedenis 
van het aardewerk vooral belangrijk, omdat zij op 
de gebakken aarden voorwerpen een behandeling 
met tin-email toepaste. De bedekking met dit 
email van een sierlijk vaatwerk, dat door een be
kwame hand versierd was, met onderwerpen, ont
leent! aan de groote meesters der nieuwe schilder
school, moest ongetwijfeld met het zilverstil ids werk 
wedijveren en dit voor een gedeelte verdringen. 

De familie Delia Robbia, en vooral Luca delta 
Robbia, hebben op de ontwikkeling van dit Itali-
liaansch aardewerk, liet z.g, majolica, grooten 
invloed! uitgeoefend. Het email, dat Luca op zijne 
werken (vau zuiveren stijl) toepaste, was dun, f i jn, 
bijna doorachijnend, het blauw van zijne gronden 
was kalm en teeder. In verscheiden kerken van 
Tosksne vindt men door hem vervsardigde voor
werpen ; hij stierf in 1481. 

Was in I ta l ië , door toepassing van het wit gla
zuur, het z. g . tin-email, de overgang van het 
middeleeuwsch tot de renaissance meer plotseling, 
in Frankrijk was dit minder het geval. Die 
nieuwe behandeling der pottenbakkerswaar werd wel 
langzamerhand uit Italië naar Frankrijk overgebracht. 
l)e oorlogen met Italië onder Lodewijk XII en 
Frans I waren voor die overbrenging uiterst gewich
t i g ; Milaneesche ot Venetiaansche majolica's, door 
de Fransche krijgslieden medegebracht, deden spoe
dig ook hun invloed in de Fransche werkplaatsen 
gelden. Het groen , geverniste aardewerk , waarop 
de pottenbakkers van Heauvais en van Runnes Go
thische ornementen, godsdienstige symbolen of zeden
kundige afbeeldingen aanbrachten, zag men weldra, 
in navolging der' Italiaansche school, met acanthus
ranken, antieke masken of arabesken en vlechtingen 
versierd. 

Verscheidene Italiaansche pottenbakkers kwamen 
hun fortuin in Frankrijk beproeven en richtten hier 
en tiaar werkplaatsen op; zij moesten echter spoe
dig hun werk wijzigen naar de Fransche eigenaar
digheden en zeden, daar de zucht naar de echte 
Italiaansche majolica's slechts een voorbijgaande motie 
was, cn de Fransche kunstenaars hunnen Italiaan-
schen broeders begonnen opzij te komen. 

Vandaar uit dien tijd een menigte aarden voor
werpen, majolica's of faiencen, waarin gemengden in
vloed te bespeuren valt. Wat Luca della Robbia 
voor de Italiaansche ceramiek der 15e eeuw was, 
wenl Bernard-Pa lissy voor de Fransche pottenbak
kerij tier 16e eeuw; oorspronkelijk beoefende hij de 
glaswerk-industrie en het beschilderen van glasrui
ten ; later bezocht hij Duitschland, Vlaanderen cn 
Holland en vestigde zich in 1539 als glaswerker. 
Spoedig legde hij zich meer en meer toe op het 
vervaardigen van geëmailleerd aarden voorwerpen, en 
werd als zoodanig de veijiersoon lij king van den Fran-
sclrerr smaak van dien tijd. Hij werkte hoofdzake
lijk tc Parijs en heeft aldaar wa:e meesterstukken 
voortgebracht, waarvan wij verscheidenen nog heden 
op het Louvre kunnen bewonderen. 

Zooals we boven, bij het overzicht der middel
eeuwsche kunst, reeds aantoonden, werd de gewone 
potten lak kerij in de Gcrmaunsche landen ook op ver
schillende plaatsen beoefend, doch zij bepaalde zich ge
durende dit tijdvak tot het vervaardigen van vaat
werk zonder groote kunstwaarde. 

Op het laatst der IGe eeuw werd dit anders; in 
verschil lende steden van Duitschland, en voornamelijk 
ook in de Nederlanden, begon die tak van industrie 
zich meer en meer tot een kunsthandwerk te ver
heffen. Onder de steden, waar die ontwikkeling 
het spoedigst en meest volmaakt plaats had, moet in de 
eerste plaats Delft genoemd worden. Omstreeks 
1600 heeft een zekere Herman Pietersz., geboortig 
uit Haarlem, zich te Delft gevestigd en is aldaar 
een fijner soort van aardewerk begonnen te vervaar
digen dan totnogtoe te Delft werd voortgebracht. 
Deze Herman P ie t em. kan alzoo beschouwd worden 

als de grondvester van dien vermaarden tak van 
kunstindtistrie, n.m. de fabrikage van dat Delftsch 
aardewerk. hetwelk gedurende ruim 1'/, eeuw in 
geheel beschaafd Europa zoo gewild was, en dat 
W e n door alle echte kunstliefhebbers met goud be
taald wordt. 

De materialen, welke de Delftsche plateelbakkers 
voor hunne producten gebruikten , moesten bijna allen 
uit naburige landen, of tenminste uit andere pro
vinciën, worden aangevuerd. Zelts het hoofdbestand
deel, hrt deeg, verkreeg men door een menging 
van vreemde kleisoorten, die dus motsten aangevoerd 
wonlen. Men gebruikte daarvoor hoofdzakelijk drie 
soorten: le Doorniksehe kle i , die gevonden wordt 
aan de boorden van de Schelde; zij is bijzonder fijn 
en betit een bijna witte (een weinig naar het geel 
neigende) kleur; 2e een kleisoort, welke men in 
Duitschland, aan de boorden van de Roer en van 
den Ri jn , voornamelijk ook te Mülheim, veelvuldig 
aantrof. Zij is niet zoo fijn als dc Doorniksehe, doch 
vetter en weeker en trekt meer naar het grijsgeel; 
3e de zoogenaamde Delftsche aarde, een kleisoort 
die hiertelande, voornamelijk in Delft err Rijnland , 
wonlt gevonden. 

De verdere benoodigdheden, als lood, t in , kleuren 
enz., moesten mede worden aangevoerd. 

Sommige voorwerpen, uit de l e helft der 17e 
eeuw , zijn, wat de ornementatie betreft, van een 
zekere overlading niet vrij te pleiten; men heeft 
onder andere eeu grooten schotel, gedateerd 1 6 3 4 , 
en de hand teeken ing van den zoon van Herman 
Pietersz. dragende, waarop een aanval of botsing van 
cavalerie is voorgesteld, welke decoratie misschien wel 
wat overladen is. Overigens treft men uit dien tijd 
ook ware meestér-stukjes aan. 

Met de 2e helft der 17e eeuw bereikte het Delftsch 
aardewerk zijn hoogsten bloei; was in de l e helft 
de zoogenaamde plateelschilder een persoon, die min
der ïtr aanzien stond dan de eigenlijke schilder in 
olieverf, van toen af werd dit anders. De grootste 
meesters achtten het niet meer beneden zich, om 
hun talent aan het plateelschilderen te bestellen. 
Het aairtal kunstenaars, dat in dit tijdvak in het 
St.-Lucasgilde werd opgenomen, overtrof verre het 
aantal van de le helft. Albrecht de Keizer, Abra
ham de Koogc enz. mogen in de eerste plaats als de 
voornaamste meesters van dit tijdperk van bloei ge
noemd worden. 

Het verhevene der decoratie, eigen aan sommige 
der Italiaansche majolica's, moet men in de Delft
sche voortbrengselen over 't algemeen niet zoeken. 
De Delftsche figuur- en ornement-versieringen schit
teren meer door haar karakter; voorstellingen uit 
het dagelijksch leven werden door de Hollandsche 
artisten bij voorkeur weergegeven, en de aldus ver
sierde vaatwerken of andere plateelwaar zullen steeds 
ten hoogste bewonderd wonlen. 

Met de 18e eeuw begon voor het Delftsch aarde
werk de periode van verval, waartoe verschillende oor
zaken aanleiding gaven. Door onzen handel met de 

Oostersche volken, hadden onze zeelieden het Ja-
pansch en Cliineesch porselein leeren kennen ; reeds 
in den loop der 17e eeuw waren enkele stukken in 
Holland ingevoerd, doch het bleven hoofdzakelijk ra
riteiten voor kunstkabinetten. Maar hierin kwam 
verandering; door herhaalden invoer werd het met 
de 18e eeuw door dc aanzienlijke kooplieden voor 
huiselijk gebruik aangewend en werden de goede 

| eigenschappon op prijs gesteld. Aangename glad-
I heid der oppervlakte, lichtheid en handigheid in 't 
' gebruik , hanlheid en soliditeit waren wel eigenschap-
i pen, die ten voordeele pleitten. De bizarre, smake-
j looze teekening zijner ornementa t iën , tlie, eene eeuw 
' vroeger, zijn gebruik en zijne verspreiding direct had 
1 tegengehouden, verhinderde nu de uitbreiding ervan 
1 ook niet meer, want de kunstrichting van geheel 

beschaafd Europa neigde naar het barok, om spoedig 
in het rococo over te gaan. Men begrijpt, dat deze 
omstandigheden een nadecligen invloed op de aar
dewerk fabrikage moesten uitoefenen; alom trachtte 
men het Oostersclr porselein na te maken. Delft 
bleef ook daarin niet achter; meer en meer werden 
de Oostersche ornementen ook op dit naniaak-por-
selein toegepast, zoodat tie oorspronkelijke bekoorlijke 
decoratie van het Delftsch gaandeweg in vergetel
heid geraakte. 

Van grooten invloed op den achteruitgang van 
de pottenbakkerskunst in Holland was vooral de 
vooruitgang, welken die kunst in Engeland maakte, 

In de 17e eeuw werd de ceramiek in Engeland 
slechts onbeduidend beoefend, en was het hoofdza
kelijk Holland dat in de behoefte voorzag. Te Yar
mouth werd jaarlijks een markt van Delftsch aar
dewerk gehouden , en door het geheele rijk werden 
die voortbrengselen ver-spreid. 

De achttiende eeuw bracht daarin eene wijziging; 
op verse billende plaatsen in Engeland zelf begon men 
werkplaatsen op te richten, die weldra tot grooten 
bloei geraakten. 

Jozua Wedgwood, geboren in 1738 te Durslem, 
zoon van een pottenbakker en een man, die de we
tenschap van den scheikundige met de kennis van 
den oudheidkundige en de volmaakthetien der teeken
kunst wist te vereeuigen, deed de Engelsche cera
miek tot zulk een hoogen trap van volmaking stijgen, 
dat ze weldra heerschte op de wereldmarkt. In Hol
land zelf werd een massa Engelsch goed onder den 
naam van Delftsch ingevoerd, en wasdaai , wegens 
zijn deugdzaamheid en goedkoopte, zeer gewild. 

Zooals we boven reeds meedeelden, werd deaanle-
werkfabrikage op het vasteland, gedurende de 18e 
eeuw, meer en meer een streven naar het namaken 
van liet glanzend gladde, lichte Cbineesch of Ja-
pansch porselein. Op vei-schillende plaatsen ge
lukte dit dan ook meer of minder volkomen, doch 
overal met groote opoiïering van geld en bezwaren. 
In Duitechland was het een zekere Botticher te 
Dresden, die meende, de zuivere groirdstoll'en voor 
het deeg van Japansch porselein gevonden te heb
ben. Deze ontdekking leidde tot stichLiug van de 

Door het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid is in de Staatscourant geplaatst het onderstaande O V E R Z I C H T van het vervoer op de 
Sjworwegen over de maand Augustus 1881. 
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Reizigers 

Aantal. 

Bagage. 

Tons. 
{1000 

kilogr. 

Bestel- IJlen 
Reizigers. 

Gulden. 

Bag»ge. 

Galden. 

Bcatcl-
goedcren. 

Gulden. 

IJI- en 
vracht-

Levende 
dieren eu 

Diverse 
ont

Totale ontvaugst (1). Outviuigat per dag 
eu per Kilometer. 

DEI 

SPOOR\VEGO\1>£HN£MJNGEN. 

Reizigers 

Aantal. 

Bagage. 

Tons. 
{1000 

kilogr. 

goederen. 

Tons. 
(1000 

kilogr. 

goederen. 

Ton. 
(ItKJO 
killer. 

Reizigers. 

Gulden. 

Bag»ge. 

Galden. 

Bcatcl-
goedcren. 

Gulden. 

goederen 

Gulden. 

rijtuigen. 

Gulden. 

vangsten. 

Gulden. 

Vau «f 
1 Januari 

1881. 

Gulden. 

Van . f 
1 Januari 

1880. 

Gulden. 

V.u af 
1 Januari 

1881. 

Guldeu. 

Vnn af 
1 Jauuari 

1880. 

Gulden. 

Maatschappij tot Esploitatic vau 
585,029 1,249 2:11,310 527,187.56= 16,481.31* 

, 1 | 

382,201.04 25,553.35' 11,166.66' 6,331,139.25 6,225,455.33' 23.35 24.60* 

Nederlandsche Hijuspoorweg-niaat-
üC-happij 452,440 820 82,1 120 K U U f 11,132.885 180,662.14< 7 341.99* 3,847.— 3.654,776.65' 8,730,199.39 66.49 69.48 

Spoorweg Leiden—Woerden . . , 15,092 27 3,1» 8,284.71' 170.03 2.1 18.37 61.71 - 74,131.93 75,518.87 8.47 8.(9 

Hollaiidsehc I Jzercn-Snoorwcgmaat-
schappij: 

a. lijnen bewesten Amsterdam . . 
b. lijnen beoosten Amsterdam . . 

£14,405 
122,212 

- - 316.186.4»* 
136,05U.06 

4'TI 2! 
2,457.71= 

59.593.— 
35,424.27 

7.964.52' 
2,495.23 

2,195.87' 
3,181.70 

2,262,630.54 
979,310.14 

2,266,975 52 
8*9,680.93 

51.86 
23.57 

51.29 
21.08 

Ncderlandst-lie Centraal-Spoorweg-
uiaatschappy 

Noordhrabantsch—Duitsche Spoor
weg staatss ha pp ij 

62,264 126 321 7,823 60,122.91 1,919.30 5,967.25 11,505.44 8,757.52 2,178.34 571,689.50 559,459.71 23.06 22.57 
Ncderlandst-lie Centraal-Spoorweg-

uiaatschappy 

Noordhrabantsch—Duitsche Spoor
weg staatss ha pp ij 19,729 45 15,203 21,340.56 588.89 17,81 16.81 1,093.47 469.36 235,566.57 274,503.31* 10.42 12.10 

Nederlandsche Zuid-Ooster-Spoor-
weg- maatschappij 31,728 50 M 18.0(9.81 

161,049.70 

450.85 

3,798.07' 

6,107.03 

409,887.37' 

247.48 

6,229.93 

289.88 

8,044.08 4,215,453.33 4,733,894.29* 29.58 29.99 

I.iiik-njiiM-h,- Spoorwegonderneming: 

b. Zevenaar—Kleef 

Spoorwegonderneming Mcchelcn— 

63,420.-
50,358.— 

58,600.-
61,400.— 

9.65 
6.10 

8.14 
7.40 

I.iiik-njiiM-h,- Spoorwegonderneming: 

b. Zevenaar—Kleef 

Spoorwegonderneming Mcchelcn— 

13,997 
10,466 

9 
37 

2,040 
3,360 

9,820.— 
10,410.— 

7 8 . -
870.-

2,700.-
3,212.— 

28.-
8 .— 

= 63,420.-
50,358.— 

58,600.-
61,400.— 

9.65 
6.10 

8.14 
7.40 

I.iiik-njiiM-h,- Spoorwegonderneming: 

b. Zevenaar—Kleef 

Spoorwegonderneming Mcchelcn— 
44,995 26 16,134 16,779.- 187.— 15,224.- 710.— 247,420.87 243,012.11 1588 15.— 

T O T A L E O ^ T V A X O S T E N over Augustas L881 (1): MaatschaDpij tot Expl ploitatie van Staat**poorwegen ƒ962,589.94 (tegel l 8(B>7SJW> in 
10704.825 tegen ƒ .O.Ï97.10-- in 1880); Hulhudscne IJ/crcn-Spoon 
179 617.97s {tegen /"l75,031.90s in I88r»; Nederlnndsche Ccntraal-Spt 

Nederlandsche Kijmnoorwegmsatsrliappij 
Amsterdam /*592 017 63 {tenen / 602 441.32 in 1880); Spoorweg Leiden—Woerden ƒ 

/S90.8Ö2.1O5 (tegen ^74,950.85* in 1880); A, lijnen beoosten Amsterdam ƒ 179.617.9T5 (tegen"ƒ175,031.901 iu 1880,; Nrderlantltrhe reiitraM-SptH.rweguiaat.chaiiny / 90 460.761tegen / 7».««.4ft 
in 1880); NoordbraWsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij ƒ41,301.09 (tegen ƒ38,271.28 in^sW);^ NedwUndieh^ ^ Grand Central Beige 

irwog'naatschnppij: a. lijnen beweste 
-Spoorwegmaatschappij f 90,450.76 (tei 

l s ' s C h i E ƒ 10.080in 1880]; 4. Zeveuaar-rvlce'f'ƒ 14,000(tegen ƒ14,030 ia 1880 
(tej-en ƒ f 1,166.47 l t W m 

ƒ589,609.16 (tegen ƒ565,782.985 
Suoorweit-onderneminK Mechelcu—Terneuzon ƒ 32,900.— v 

(1) Dewijl de definitieve cijfer* der ontvangsten eer*t later kunnen worden vutgesteld, zyn deze opgaven «leekt* ala benaderende te beschouwen 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 24 December 1881. 

Kcurvorstelijk-Saksische porseleinfabriek van Heiszen. 
Vervolgens kwam <ie Keizerlijke porseleinfabriek te 
Weenen, en de Koninklijke fabriek van Sèvres, be
nevens nog tal van andere werkplaatsen voor het 
fabiiceeren van echt porselein. 

Bij het einde der 18e eeuw was het fijne aar
dewerk, hetzij majolica of faience, door het porse
lein grootendeels verdrongen, of werd althans een 
ner ondergeschikte rol toegekend. Gedurende de le 
helft der 19e eeuw bleef die toestand voortduren 
en was de lijn aardewerk-industrie als 't ware in 
vergetelheid geraakt. Met het begin der 2e helft 
kwam in dien toestand verandering. De oude, nog 
in menigte bestaande, voortbi-engselen uit het bloei-
tijd|ieik der plateelbakkerskunst, begonnen dc aan
dacht van ware kunstkenners tot zich te trekken; 
men kwam weer meer cn meer tot de overtuiging, 
dat fijnheid van stof alleen niet voldoende was; dat 
schoonheid van vorm en van decoratie mede als eer
ste factoren behooren in aanmerking te korcen. 

On/e laatste wereldtentoonstellingen, vooral de 
Parijsche van 1878, hebben doen zien, dat dc aarde-
of pottenbakkerij, iu verscheidene landen, weer in 
giooten bloei verkeert. F rinkrijk bezit op ' t oogen
blik , behalve zijn porseleinfabrieken, 372 plateel
bakkerijen , werkende met 5.100 werklieden. In 
Engeland zijn in werking 517 plateel- of potten
bakkerijen. Heide landen waren dan ook op de 
Parijsche tentoonstelling van 1878 het best ver
tegenwoordigd. De inzendingen op pottenbakkers-
gebied der overige landen waren minder belangrijk. 

We willen de/e verhandeling over de pottenbakker* 
kunst besluiten inet den wensch, dat Nederland, 
waar eenmaal die kunstindiistrie zoo schoon gebloeid 
heeft, meer en meer moge voortgaan, om haar 
te doen herleven, en weder voortbrengselen te leve
ren , die in alle op/irhten met de buitenlandsche 
producten kunnen wedijveren. 

Elk Nederlander. dip belang stelt in de artistieke 
en indnstrieele ontwikkeling van zijn vaderland, zal 
ongetwijfeld met dien wensch instemmen. D. 

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 . 

A F H K K I . I N G ROTTERDAM*. 
Vergadert..;/ van 10 December 1881. 

fle bestuursleden II. Cramer en II. J . Du pont, aan 
de beurt van aftreding doch herkiesbaar zijnde, 
worden herkozen en daarna dc heer II. ('ramer als 
Voorzitter 

Na goedkeuring van de rekening en verantwoor
ding van den Penningmeester, worden 0 aandeelen 
a / H l uitgeloot van het renteloos voorschot, aan de 
Afdeeling verstrekt tot dekking van bet tekort op 
de door haar in 1878 gehouden tentoonstelling van 
door ambachtslieden vervaardigde werkstukken. 

Dij hi'l Bestuur is een schrijven ingekomen van de 
agenten hierterslede voor den verkoop van bet zink 
der Société de la W i l l e Montague, waarbij zij op
komen tegen de bewering in de vorige vergadering, 
als zou een ruitbcdekking slechts op daken met niet 
minder dan 45" helling kunnen worden toegepast. 
Zij zeggen, dat bij het in België gepatenteerde rui-
ten-sysleem alle opzuiging van water onmogelijk is, 
niet door het aanbrengen der driehoekje*, zooals 
toen geineend werd , maar omdat de zijden der rui
ten voorzien zijn van openingen, die toegang aan 
de lucht verleenen, waardoor geen opzuiging kan 
plaats hebben. De bedoelde driehoekjes dienen alleen 
om het indringen van jachtsnecow te voorkomen. 
Uit de verdere discussie blijkt, dat een («tar met 
zinkwerken bekende leden van oordeel zijn, dat ru i ' 
ten-daken vlakker dan 4 5 ° , zelfs tot 35 ïi 30*, ge
legd kunnen worden. 

Door den hirer W . .1. Jansen wordt madegedeeld, 
dat de heer W. J . Schroeter, meester schilder alhier, 
een verf heeft bereid, die zich vast aan het zink 
hecht en het oxydeèren van dit metaal voorkomt. 

I M voorstel van het Hestuur tot benoeming van 
den heer W . (.'. van (loor tot eeivlid der Afdeeling, 
wonlt bij acclamatie aangenomen, met toevoeging van 
den wensch, dat genoemde heer lid van het Bestuur 
zou blijven. 

De heer O. Huijlink stelt een werktuigje ter be
zichtiging, dut aan de waterleiding verbonden moet 
worden en geschikt is om volgeloopen kelders, put
ten, en/, automatisch ledig te maken. 

Alvorens het toestel in werking te brengen, deelt 
de heer Ihiijlink mede, dat dit kleine werktuig niet 
kan slijten en nooit hersteld behoeft tc wonlen: dat 
liet i ' \ , 'iig I niet -lil) en /and vermengd water, als 
bet schoonste water kan oproeien en rist . voor het 
geval bet weikelijk verstopt mocht geraken, niets 
gevordeid wordt dan de werking een oogenblik om 
te koeren, waardoor het toestel weder schoon woidt. 
Is het eenmaal in werking gesteld, dan behoeft men 
er niet meer naar om te zien, tot het werk, dat 
meu ermede verlichten w i l , volt,mid is. 

Sprekei heeft i oor verschillende toestanden en opvoer 
hoogten nauwkeurige proeven genomen, het voor de 
di ijl kracht gevorderde en het uitgeworpen water 
gemeten en i - daardoor tut do ovorlniging gekomen, 
dai het ' i g Ikoopst bekende werktuig tot opvoe
ring van water is. Hierbij doet hij echter opmer
ken . dal de menden' ot' mindere afsland van de 
hoofdbuis der waterleiding van u-el invloed is, om
dat bij griKjii-n afstand, de kracht der uilstrooniing 
door de wrijving /eer vermindert. 

De uitkomsten der genomen proeven, bij een af
stand van ongeveer 30 M . van de hoofdhuis, waren 
als volgt: 

Rij een opvoerhuuL'te van 1.50 M . weiden iu 22 
minuien : 000 liter waler verplaatst, alzoo per uur 
bijna 2 % M s . Het voor drijfkracht gevorderde wa
ter bedroeg 870 liter, dat is a twaalf cent per M» 

ƒ 0 . 1 0 . 
Rij een iipvoerlhiogte van 'J M weiden in 25 mi

nuten 1000 liter, of in het uur 2.4 M * water ver
plaatst. Kosten der drijfkracht ƒ 0 . 1 2 . 

Rij een npvoerhoogte van 2.50 M . werden iu 30 , 
minuten lOl'O liter of in het uur 2 M 1 verplaatst , 
Kosten der diijlkracht ƒ 0 . 1 4 . 

Voor het nemen van proeven hij hoogeren opvoer 
bu l de spieker geen gelegenheid gehad. 

Een handpomp van 2.5 c.M. cilinderwijdte en 
0.15 M . slaglengie, gaf met 2G slagen in de minuut 
0.43 liter = f170 liter per uur; a ƒ 0 . 1 5 werk
loon zijn de kosten voor 1000 liter ruim ƒ 0 . 2 2 . 
Stelt men nu dat de kosten van het werktuigje, ad 
ƒ 3 0 , gelijk slaan aan die van de |wmp, doch dat de 
laatste 2 0 % aan onderhoud kost, dan wordt de 
kosten bespa ring ongeveer 50"/ 0. 

Tot de beproeving overgaande, werd het werk
tuigje aan een gewone diensthuis der huiswaterlei-
ding rerbonden en op den bodem van eenen, met 
water gevulden, bak geplaatst. Onmiddellijk nadat 
het water uit de leiding toestroomde, begon hel 
werk, dat voortging tot de luk ledig was. 

liet werktuig bestaat uit twee parabolisch uitge
holde eu een weinig afgeknotte deelen, die met 
de afgeknotte einden naar elkander gekeerd, door 
een met gaten doorboorden ring aan elkander be
vestigd zij». Het eene deel wordt aan de waterlei
dinghuis verhonden en het andere aan de afvoerbuis. 
De laatstgenoemde moet tweemaal dc doorsnede der 
eerstgenoemde hebben. 

Om ter verwijdering van vuil de werking in tegen
overgestelde richting te doen geschieden , behoeft de 
kraan aan de toevoerbuis sleehls gesloten te worcen; 
zoodra dit geschied is , stroomt het water uit de af
voerbuis met meer of minder kracht, naar gelang 
der opvoerhoogte, terug, en dringt door de gaten 
in deu r ing , waardoor niet alleen deze worden schoon
gemaakt , maar dc geheide buis tevens. 

De bodem der ruimte, die men wenscht ledig 
te maken, moet iets hooger liggen dan het werk
tuigje, Opdat het steeds onder water blijft. 

Daarna biedt dezelfde spreker ter bezichtiging aan 
een geëmailleerd ijzeren privauttrechter met door
spoeling. Toen ook dit voorwerp aan de buis der 
waterleiding was verbonden, bleek de go'de wer
king van het doorspoel ingstuest et, daar het water 
zich, zonder fout, over het geheele binnen»lak ver
spreidde , en als aanmerkelijk beter dan hij de stee
nen trechters werd geroemd. 

Dc in de vorige vergadering ingekomen vraag over 
het verschil tusschen den middeleeuwschên stijl en 
de Hollandsche renaissance, werd ter beantwoording 
gesteld in handen van den heer .1. Verheul Dz. 

Ar'nEKMSG A R N H E M . 
Vergadering van 21 December 1881. 

Nadat de notulen der voorgaande Vergadering zijn 
gelezen en goedgekeurd, wordende i Deutsche llanzei-
tung" cn het uZeitschrift fur Bauweson", Jaargangen 
1880, ten verkoop aangeboden, welke laatste door 
de Afdeeling VOOT het archief wordt liehoudrn. 

Een voorstel tot afschaffing van den hestaatvieti lees
cirkel wordt na eenige discussie nangenoinen , endoor 
het Hestuur een voorstel gedaan tot oprichting van 
een nieuwen leescirkel onder de leden der Afdeeling. 

Correspondent iën zijn gevoerd met een persoon uit 
Frankfort, die tegen bepaaJde prijzen een groote 
keuze bouwkundige werken en tijdschriften Ier lezing 
zendt; waartegen echter eenige bezwaren bestonden 
voor de zending been en terug. 

De Vereeniging Ar t i et Amicitiae te Zwolle heeft 
aan liet Hestuur aangeboden, om tegen nader over
een te komen prijs, de werken, na circulatie onder 
hare leden, ter lezing af te stnan. Daar dit echter 
een zaak van later belang i s , wordt hierover niet 
nader gesproken, en gaat men over tot het nazien 
der rekening en verantwoording door deu Penning
meester , den heer Rergh'ds, gedaan. 

Een commissie van drie leden , bestaande uit de 
heeren Boerbooms, It ijk en Freete, wordt benoemd, 
om de rekening na le zien. 

Nadat deze setoord is bevonden, wordt den Pen* 
ning meester namens de commissie dankgezegd voor 
zijn beheer, 

De begrooting voor het volgend jaar wordt met 
algemeene Stemmen goedgekeurd, en door den Voor
zitter de belangen van de Afdeeling aau den Penning
meester opnieuw aanbevolen. 

De heeren Wadenoijen en I lollenbaeh, die als leden 
van bet bestuur moesten aftreden, werden met meer
derheid van stemmen herkozen 

Daarna komt weder de leescirkel ter sprake, en 
de oprichting ervan alleen onder leden der Afdeeling 
geelt aanleiding tot een wanne discussie. 

Sommige leden beweren dat de leescirkel meer 
levensvatbaarheid zou hebben , wanneer ook n iet-leden 
der Afdeeling konden toetreden, doch onder voorbe
houd van ballotage, terwijl anderen dit als gevaar
lijk voor d« Afdeeling beschouwen. Velen zullen 
zich liever aansluiten bij den leescirkel, dan lid 
wonlen van de Afdeeling. Integendeel moet men 
nieuwe leden van de Afdeeling zoeken te winnen, 
door bet lidmaatschap van den leescirkel voor leden 
der Afdeeling goedkooper te stellen dan voor niel-
leden. 

Hij het oprichten van een leescirkel buiten de Af-
deetfng zal de/e laatste zieh waarschijnlijk Kpoudig 
oplossen 'ui een leescirkel, en dat is niet het gewenschte 
doel. Aan het bestuur, thans eenigs/ins voorgelicht door 
de leden, wordt de opdracht gedaan, tegen de eerst
volgende vergader ing een plan te ontwerpen vooreen 
leeseirfcel met aangifte van tijdschriften en plaat
werken met kosten. 

Wegens het vei gevorderde uur sluit de Voorzitter 
daarna de Vergadering. 

Berichten en mededeelingen. 
R U I T E N L A X D. 

— De bekende Engelsche archiiect George Edmond 
Street is Zondag te Ronden overleden. | | jj was een 
groot vereerder van den (jothi-chen st i j l , dien hij 
zoowel dooi1 zijn werken als dooi' eenige geschiiften 
Ingang en waardeering zocht le doen vinden. 

Tot zijn voornaamste werken behoorden : het theo
logisch college te Cuddesden, tic St.-Pliiling. en 
St.-.lacohskerk , cn de Jezuïetenkapel te Oxford, de 
St.-Margaretakcrk te Liverpool, en bet nog in aan
bouw zijnde Paleis van Justitie te Londen, dat, als 
het voltooid i s , een der merkwaardigste gebouwen 
van dien aard zal zijn. 

— Te Brussel is een maatschappij gevormd onder 

den titel van • Société' d'Kxploilatibn de TExposition 
Internationale d'Arnsterdam en 1 8 8 3 ' meteen kapi
taal van fr. 1,200,000 in 12000 aandeelen. Het 
doel der maatschappij is bet overnemen cn verhuren 
van lokalen dei tentoonstelling. 

B I N N E N L A N D . 
Middelburg. Rij den Provincialen Waterstaat 

in Zeeland zijn door Gedeputeerde Staten benoemd : 
tot opzichters 1ste klasse de heeren I. Mulder, van 
Zaam-hg, standplaats Breskens; P. W . Waltman, 
van Vlissingen, standplaats Wissekerke (N'oord-Be-
veland); L . R, Plasschaert, van Maassluis, stand
plaats Middelburg; en J . Donnaar, van Westkapelle, 
standplaats St. Maartensdijk (eilandTholen); — tot 
opzichters 2de klasse de heeren M . Eijke. van Kloos-
terzande, gemeente Hontenisse. standplaats Ter-Neu
zen : F. Sturm, van Ter-Neuzen, standplaats Goes; 
cn L . M . van der Made, van Hellevoetsluis stand
plaats Zierikzee; - en tot teekenaar-s schrijver de 
heeren ,1. J Sprengcr en J . Holm, le Middelburg; 
W . Tempérman W z . , le Goes; J . C. de Masin, te 
Zierikzee, en J . Wondcrgern, te Ter-Neuzen. 

— Dc heer C. W . P. Mieling, di-Diets-inspecteur 
bij de Staatsspoorwegen alhier, is benoemd tot rid
der der Leojmldsoi de. 

— Dr. Fles te Utrecht raadt in het Uandeh-
blad aan, Ml) schouwburgbranden te voorkomen door 
het onbrandbaar maken vair schermen, coulisses ens. 
Door phosphas ammoniac in water op tc lossen cn 
daarmede de ver-schillende stoffen te laten doortrek
ken en drogen, maakt men ze onbrandbaar. Of 
andere zouten nog beter zi jn, laat Dr. Fles ter be-
ooiileeling vnn de technici over. Phosphas ammo
niac kost ƒ 3 ti 4 per K G . 

Xankoniiijjinigen van Aaiiliesifiliniifii . 

M i n - d i - , 17 l)r< 
Dardrerht. te 12 ureu, ter secretarie: lo. het maken van 

dca watertoren eu het ketelhuis voor de hoogdruk water
leiding te Dordrecht, met de leveling der benoodigde ma
terialen ; 2o. bet makeu der geitouwen en bijbehoorende 
werken, teu dienste van een stoomgemaal in het ooste
lijk deel van den Stadsjiolder nabij Dordrecht. 

'a-Hage, te l uur, door liet gemeentebestuur: lo. het 
leveren van materialen; 2o. liet éénjarig onderhoud der 
openbare pompen, schoolgebouwen, woningen en school-
uieubeleii. 

Utrerht, te 11) uren. in het gebouw voor K. on W.: 
liet maken van een toegangsweg naar het terrein Dam-
lust, aldaar. Kaming ƒ 7»'00. 

trnhetn , te 1 uur. ten kantore der cnminissie nor de 
gemeenleiviniging: de levering van magazijnsgoederen. 

l i r e i l i t . te 2 uren. door de maatschappij tot expl. van 
Stuatss|Hiorwegen. aau het centraalbureau: lo. hel ma
ken van eene waterbezorging np Imt gemeenschappelijk 
station Zutfen; 2o. het inaken van een toegangsweg naar 
de goederenloods op het station Hoogezand— Sappe r. 

Ilenrne, te 4 uren. in het lintei De Zwaan: het bou
wen eener remise, stalling en arbeiderswoning, al-mede 
het verbouwen der villa «Karelshoevc", vour Pr. Peters. 
Inl bij den architect J. H. Tounaer, te lleiirne. Aanw. 
te 10 uren. 

Kaam«danhaieer, te tl uren. VOOT II. de Wit. bij Ö, 
dc Kok: het bouwen van een huis. 

tiran In zen , 'savouds 8 uren. door de architecten K. 
en II. HoeSXfttta, bij It. Vos: het vertimmeren vau zijn 
logement in de Nieuwe-Boteringestraat. 

Katlerdam, in bet Timmerhuis: verschil lende leverin
gen aan de ge ineen te. 

Waenadag, 38 Der 
O i K l i i o r » , te 10 men, door het polderbestuur van Het 

Oudcland. in het gemeentehuis i de levering van p. in. 
600 stère grint. 

I'rrwerd . te 10 uren, door het gemeentebestuur van 
Fer weide radeel: ln. bet maken van eene wal beschoeiing; 
2o. bet maken van 2 schuttingen in do openbare scholen 
te r'orword en te Murium. 

'••Hage, te 11 uren. door het ministerie van waterst. 
enz.: lo. bet verrichten van werken tnt verbetering van 
de Boven-Maas ouder de gemeente Boesel, tusschen de 
kilometerraaien 91 en «2. Riming / 12,300; 2o. bet ver-
richten van werken tot voortzetting van de verbetering 
der Boven-Maas onder de gemeente Wessem, tusschen 
de kilniueterraaien 83 en 65. Raming ƒ 4170; Sn. het 
verrichten van werken tnt verbetering van de Boven-
Maas onder de gemeente Mogen, tusschen de kilometer
raaien 202 011 2114 Raming /'48,000. 

Hreriw, te 11 men. door den ontvanger der registratie 
en domeinen, in liet II >i vau Holland: lo bet aanvullen 
van de opengebleven deelen der buitengracht ten noorden 
van hot terrein der Knn. Md. Academie, iu verband met 
2o. bet afgraven van den noordelijken l>onrd der Singel
gracht van de waterkeering af lot de Mark, en Sa het 
uitdiepen van gedeelten der Singelgracht en van oen doel 
der Mark. Inl. bij den hoofdopzichter I'. van de Krve Jz. 
Aanw. 27 Doe. la 10 uren. 

'a-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van waterst. 
enz., t»'n dienste dor StaatssjKnirwegen: lo. het maken van 
de aardebaan, de kunstwerken, don bovenbouw, de over
gangs- en eenige verdere werken vour den spoorweg 
Berwede—Gorinchem, ou bet maken van nnrmalisceiings-
werkon in de Reneden-Morwoile bij Uaanhook. Iul. bij 
den eerstaanwezend ingenieur te (ïnrmcbein. Kaming 
ƒ 2.470,000 ; 2o. bet inaken van de aardebaan. de kunst
en andere werken voor bet gedeelte Cuvk-(teugen van 
den spoorweg Nijmegen Venloo. Inl. bij deu hoofdinge
nieur, te Arnhem en den sec tie ingenieur, te Nijmegen. 
Kaming ƒ 224 000. 

Bala ward . te 12 uren, door burg. on weth.: lo. het 
vergrooten on veranderen van do school voor minvermo
genden : lo. bet maken van eene nieuwe hrug c. a. tpr 
vervanging der Manie/ijl, iu den weg Itiilsward-Harlmgeii. 
Inl. bij den gemeentearchitect. 

V orden, lu 12 uren, ten gemeentehui/»; het by- en 
verhouwen der school te Linde onder Vorden. 

Alkmaar, te 12 uren, duur bet gemeentebestuur: de 
uitvoering iu '82 van r lu. het nnderhonden van alle ge
meentegeld ui wen. scholen bruggen, riolen en verdere ge-
uiivnteworken, benovens bot uitvoeren van eeuige ver
nieuwingen aan dio gebouwen; 2o. bot doen van eenige 
vernieuwingen aan de bruggen; 3o. het leveren en ver
voeren der benoodigde materialen voor de buitenwegen, 
Voetpaden enz,; 4a het Vernieuwen van eenige gedeelten 
wahimiir; lo. hot onderhouden vau den llneverschelpwog. 
faring ƒ 23.737. 

Aaarn , te 1 uur, door burg. en wetli.: het bouwen van 
eeno school vonr O. L O. aau de Grouiiigcrstraat. bevat
tende 4 b den- en 4 bovenlokalen, voor 400 kinderen. 
Aanw. 27 Dcc. te 10 uren. 

Kampen, te 1 uur, door bet bestuur van de sociëteit 
llereeniging. iu Do Moriaan: het houwen vau eeue socië
teit c. a. op een terrein aan de Uselk.ide, Inl. bij den 
bouwkundige II. de Graaf, aldaar. 

Hoer. 'savouds r> uren, bij S. Meijer: het Imuwen van 
eeue stclphiiizing, waarin stalling vnor 12 hoornbeesten, 
np een vrij terrein te Zweins. Inl. by (1. Kl.i.ei <iu I. te 
Scbalsiun. 

Cranlngen, 'savouds 8 uren. in 't Wa|ien van Zuid-
Holland, door F. Faber; het afbreken van eene behuizing 
in de Nieiiwc-Ebhingestraat en de Violenstraat, en in de 
plaats INUIWOII van eene winkolboliuizing met bovenwo
ning, een pakhuis enz. Inl. bij de architecten K. en II. j 
Hnekzema, aldaar. j 

Langweer, bij F. de Vries: het afbreken en wedemp- I 
bouweu eeuer huizing. | 

Hondrrrfug. 39 Dre. 
L e l d e n , te 12 uren, door burg. eu woth.: hot maken 

van een ringmuur met ingang by het schoolgebouw op • 
bet Plantsoen, Int, bij den gemeentearchitect. 

• • k n i e l , te 12'/, uron, door het gemeentebest,: bet 
bouwen van eene school en oiiderwijzerswoning, 

Arnhem, le [ uur. ten kantore der gemeente-gasfa
briek : In. het lossen on vervoeren van Kngelscbe en 
Duitsche gaskolen, alsmede van kluitkalk. ged bet dienst
jaar '82; 2o. bet onderhoud der fabrieksgebouwen enz. 
ged. het dienstjaar '82; Sn. de levering v.m magazipis-
gnederen (waar Ier ongeveer 65.000 K<1. gegnte»-jj/èi e» 
buizen en STUW» KG. kluitkalk l. benoodigd ged. hot 
dienstjaar '82. 

Arnhem, te I uur. door den hurgem.: het onderbond 
ged. 82 van: lo. de gemeentegehouwon en/.., in 4 pere; 
W. de schoolgebouwen euz., iu 4 perc; 3o. eenige ge
meentewei ken; 4n. de best ral ingen. 

Mevenawerrt, te J uur, door het gemeentebest: de 
bouw eener steenen brug nv.r de Oude-Maas, aldaar, mot 
bijkomende werken. Aanw. 27 Oer. 

Zaandijk, te II uren, door het gemeentebest : lo. het 
bouwen van een schoollokaal en eene hijlnuiwiiig aan de 
school MBS. op het Tuinpad: het bOIIWSn van een pOrtBSl 
met privaten aan- en eenige veranderingen in de school 
in de Kerkstraat en bet leveren van de school banken, in 
•'1 |>erc.; 2o. het 5jarig onderhoud enz. van de gemeente-
sluis en brug in Lagedijk en Guispad. 

Haarlrm , te | IL uren, dOOT het miuisierie van wa
terstaat euz.. aan het gebouw van bet prov. best.: hot 
driejarig onderhoud van het Grimt Nonnlbnllandsch kanaal, 
m 7 norc Kaming resp.: ƒ22,400, / 14,750, f 11,250 

ƒ 10,950. ƒ 15.800. ƒ10,700. J2:,,im. 
Noasea , te :( uren, in het Nederlandsch Lngenjent: 

het inaken van werken tot verdediging van den oever van 
den cal, polder Nieuwe-Neuzen. 

Vrijdag, SO lier. 
MldaVIkura-, te 10 men. dnnr het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gelmuw van het pmv. best.: het 
maken van i losplaats voor schoiien iu de vestinggracht 

ƒ 7 2 000?
 fmnt

 V I — V " d e r v e s t , n B Nessen. Raming 
Purmerend, te 11 uren. door het gemeentebest.: het 

Imuwen van eene boterwaag op een terrein aan het 
Zuideiinl. 

Zwalle, te 12 uren, d.mr het ministerie van waterst. 
enz., aarr h.-t gebouw van het prov. bestuur: het ver
beteren van bet gedeelte van bet Kijkskaiual bel Men-
polerdiep. van Leenderlz bij bet Oudediep tot aan de 
sluizen te Zwartsluis. Kaming /"JW.DfiO. 

'a-llage. te 1 uur. door het uiiuisterie van walei-st. enz : 
lo. eenige veranderingen in het postkantnor te Deventer, 
met het nnderhnud en de herstellingen tot 31 Maart '85 
Kaming J |f,00; lo het nnderhnuden V i l l l |„.i iiostkantnor 
te Dokkum, tnt 31 Maart '85. Aanw. 27 Doe., le 12 uren 
Riming _r 670, 

/ -«lening, s i Her. 
t t r e r l i t , te 10 uren, door het ministerie van wa

terstaat en/., aan het gebouw van het prov, bestuur: 
het driejarig onderhoud van de schipbrug over de Lek 
t l l s , s ' l Vreeswijk en Vianen. Raming t 7510 por jaar. 

Utrecht, te 2 uren, door de maalschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het ma
ken va n ttinOOr inet laad- en losplaats len boboove 
van de halte Rilland. Aanw. 27 Dec, te 1 uur. 

IHniaajr. 3 Jan I***i3 
h o r v e r d e » . te 12 men, bij Rek kering : het vergraven 

van het veen ui de kanaallijn (Stieltjes-kanaal i. over eene 
breedte van 40 en eone lengte van sirerks 3(KX) M. 
Inl. bij den secretaris |„ I). J. Dnmmers. to Nreuw-
Amsterdam. 

Nijmegen , te 2 uron. door don burgemeester: het 
metsolen van fl enkele grafkelder, np de begraafplaats 
vnor Protestanten. 

Carnjum, bij F. Brouwer: het aflireken en vvedernp-
Imuwen van eene bnerenhui/iug en/, te Oiidebiltzijl. op 
de plaats, ui gebruik bij P. O. Hiddema, Aanw. 27 Dec. 
te 12 uren. 

VV sd.it; . 4 Jan . 
Ter-Aar, te II men. door het gemeentebestuur: het 

DOOWen van eene school voor L. O. voor 144 leerlingen. 
'n-Hage, t> 12 uren, door het miuisierie vau waterst. 

enz., ten diensle der Si.LitspiM.rw.: lo. het maken van 
gebouwen, het leggen en verleggen van sporen en eenige 
bijkomende werken tot uitbreiding van het station (Je|-
deruialsen, ten behoeve v.m den spM.weg Oordnvhl-KI-t. 
Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te Gorinchein. Aanw. 
27 on 28 Dec. te I',, uren. Raming ƒ 122 500; 2n. hel 
afwerken en bestraten van den toegangsweg tot aanslui
ting der wegen laags bet oostelijk stationsgeileelle bi) de 
0.isterdnksluizon, en het maken van eenige bijkomende 
werken te Amsterdam, ten behoove van den 'spue weg 
Nieuwediep-Auisterdaui. Inl. bij den eerstaanw. ingen 
te Amstenlam. Aanw. 27 en 28 Dec, te 11 uren. Ra
ming ƒ 5190. 

« • e » , te l uur, door (I. K. Mansos, in het Hotel-Zout
keet: hot ver Imuwen van eon koetshuis en stal lot pakhuis. 

l l iM.di idni ; . a Jan. 
Lelden , te 12 uren. duor burg. eu weth.: verschillende 

onderhoudswerken behoorende tot het l'trechtscbe jaag
pad, in 4 perc. 

Vrijdag • Jan. 
Hrahbendljke. te 2 uren, dnnr hurg. en weth.: het 

Imuwen van eene school, overdekte sp,v|r,|aiUs eu nnder-
wijzei-swoning, niet bet benoodigde ameublement, op een 
terrein aan den Noord weg. Inl. bij den bouwkundige 
A. lo t.'lercq, te Kruiningen. Aanw. te 2 uren. Raming 
ƒ 20,435. 

Zaterdag, 7 Jan. 
Wauw, te 12 uren, door het gemeen tebest uur: het 

makeu van de aardebaan en kunstwerken, alsmede het 
met Qtienastkeien bestraten van don weg van Wouw 
langs de gehuchten Hazelaar en Mimi-straten naar Steen
bergen, met één zijvak, ter gezamenlijke lengte van 11,180 
M. Iul. bij deu opzichter van den prov. waterstaat J. J. 
M. Gen, te Rosendaal. 

Maandag, tt Jan. 
Amiiterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. het 

leveren van 12.000 c.A. Andernaehsche keien; 2o. het 
stellen van trottoirbanden god. '82, 

lllemerkrug, te 1 uur. door het R. K. parochiaal 
kerkbestuur H.-Petrus Randen, aldaar, iu bet nlluis ter 
Rust : het sloojien van de bestaande pastorie en het ter 
plaatse Imuwen van eone pastorie met aanhoorende wer
ken. Inl. hij den bouwmeester A. C. Blevs. te Amster
dam. Aanw. te 10 iirvu. 

Vrijdag, IS Jan. 
- - H » - i b . te 10i/ t 

uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur; 
het driejarig onderhoud dor Kijks-gi-onte wegen in Noord-
Hi-abaiit. in 10 perc. Raming resp.; ƒ8850. /*6050, /8S10. 
ffifWO. ƒ5200. /2fi20, ƒ8860, ƒ3000, ƒ 841W. f 8880. 

•-Hage, te U men. door het ministerie van waterst. 
enz.: bet onderhouden vnn- en bot doen van eenige her
stellingen aan het ijkkantoor te Arnhem, tot 31 Maart '85. 
Aanw. 0 Jan., te 1D', uren. Raming ƒ 800. 

Maandag, IS Jan. 
Ilaarn , te 11 uren. door burg. en weth.. hij Erven P. 

van Dijk : het Imuwen van een gemeen tehuis met nost-
en-telegraafkantoor, aldaar. Inl. by den bouwkundige G. 
J. Cubes, te Utrecht. Aanw. U J au., te 11 uren. 

Waenadag, l a Jan. 
s-llage, te II uren. door bet ministerie van waterst. 

enz.: het god. '82 onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de l.aridsgebouwoii te 's-Hage. 
Aanw. 12 Jan.. te « uren. Kaming ƒ41.800. 

Vrijdag, 30 Jan. 
Hlddrlhiirg, te 10 uren. door bet ministerie van wa-

terstSSt en/... aau het gelmuw van bet prov. liestuur: 
het maken van een peilput terp en gebouwtje voor eene 
zeifrogistroerende peilschaal op den westnnl vair don pol
der Oost-Revolaiid. Aanw. 12 en 14 Jan. Raming ƒ8300. 

Atloop van .Unbfsleilinxëiü 
Deurnlagea, 14 Dec: hot bouwen van een schoolge

bouw in 3 lokalen met uieuUlecring te Reurningen; inge
komen 5 bilj.. als: 
Sieverink, te Hengelno, f 97(17 
Eggink, B Enschedé, » yr.nil 
Ter Stege, . üotinarsum, * U0»9 
Hópirrk, , idem .. 0033 
Reimerink. » Oldenzaal, » 8740 

Houten, 15 Dcc: het bouwen eener hofstede ten be
hoeve van A. Somer; ingek. b bilj.. als: 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 24 December 1881. 

A. 11. van Dijk, 
W. van Ingen, 
C. van Dyk, 
F. Klokke, 
A. de Graaf, 
W. J. Meilink, 
A. Schob, 
O. Beemer, 
geguud. 

Marnieren, 
kunstwerken c. 
8 bilj., al-
P. van Dyk, 
G. Groen. 
W. H. Harkema, 
A. J. Benninga, 
H. Dik, 
J. Veldkamp. 
W. Bos, 
B. II. Harkema Wz., 

Ui Utrecht, f 10.924 
„ HiHli'nravcn, . 10.750 
,, Utrecht, • 'J.MH 
1 Werkh'iveii, . U.WJ0 
« Hoatflo, . u n 
. Tull-en-Wmil. . 97*1 
» Hunton, . '.',750 
. Utrecht, . 8,360 

15 Dee. 
i . in di' 

hot nnderhonden der grint wegen, 
gemeente, ged. '82 -'84; ingek. 

0 Scbildwolde. 
> Siddebureii, 
• Warfhuizen, 
1 Bedum. 
i Winschoten, 
. Bedum, 
i Zoidhrook, 
, Groningen. 

ƒ 2H.S35 
» 27.185 
» 2H.HJU 
» 2fi,450 
» 26.1 «3 
» 2-1,722 
« 25,4115 
- 25.363 

A ud Ijk, 16 Dec: lo. verliouwing van school nn. 1; ingek. 
10 bilj., als: 
" *'- te Andijk, ƒ3837. 

» Vonbiiizon, » 3600. 
. Andijk. • 3300. 
» Werveisihoof, t 3200. 

Andijk, - 3200. 
» idem " 3181. 
• idem l 3145. 
• idem » 3140. 
. idem « 30'J8. 

idem * L'3ii'j.t'U 

als: 
f 16,765.43 
* 14,045. 
» 13.900. 
» 13.837. 
« 13.241. 
« ll,3'J0. 

K. Iv-i..im in Pz-, 
D. Niouwboer. 
J. Molen, 
F. de Haan, 
P. Sluis, 
J. Bot, 
C. Bot, 
W. Weel, 
J. Krul, 
J. Beemster, 
gegund. 

Sn. nieuwe school im. 2; iiigoknuien 6 bilj, 
J. Beemster, te Andijk, 

• Leeuwarden, 
•i Andijk, 
» idem 
•> idem 
* llauwert, 

school nn. 3; ingek. 7 bilj.. als: 
te Werversboof. f 5200 
» Andyk, i 5188 
i> idem » 5137 
« idem * 4S00 
l idem " 4700 
» idem ™ 4600 
• idem " 4275 

L. v. d. Zaag, 
W. Weel, 
K. Kooiman Pz., 
P. Sluis, 
P. Mantel Kz., 
gegund. 

3o. verbouwing 
F. de II.i.tn. 
J. Bot, 
K. Kooiman Pz.. 
J. Molen, 
C. Bot, 
J. Krul, 
J. Roemster, 
gegund. 

4o. de levering van 68. 72 ea 48 sch.mlbankcn: 
perc. 1 perc. 2 perc 

G, Zeeman, Alkmaar, 
J. Bakker. Avenhorn, 
D, Niouwbner, Venhuizen. 
J. \ l il. o. Andyk, 
C. Bot. idem, 
J Krul, idem, 
W. Weel, idem. 
K. Kooiman Pz,, idem. 
P. Mantel Kz., llauwert, 
F. de Haan, Wervershimf', 
S. Botman, Boven karspel, 
J. Hot. Andijk. 
J. beemster. idem, 
R. Bijl, Knkhuizen, 
W. Molenaar, Westwnud. 
R. W. Vlaming, Alkmaar. 
G. Renooi, Westblokker, 
Gebr. Dijkermnti, Hreda, 
D. Boeuister, Westwoud, 

gegund aau Gebr. Dijkeruian 
(188 stuks banken), VOOT ƒ 1608. 

Si ran Ingen . 16 Doe: bel driejarig onderhoud van de 
heide Statenzylenoii het daai tusschen langs de Aa strek
kend jaagpad: ingekomen 4 biljetten als: 
H. Timmer, te Beerta, ƒ 20»l> 
11. Terimga, • Nieuwesohans, i 2040 
J. 0. Sluiter, » Bell ing wnlde, » 2003 
G. P. van Balen, • Nieuwi-sehaus, « 19'J3 

Kwalle, 16 Dec.: lo. do leverinfr van 2 naar ijzeren 
sluisdeuren, een ijzeren ophaalbrug enz., ton behoeve van 
de nieuw te bouwen sluis no. 3 op do lledemsvaart; in
gekomen 5 bilj, als: 
A E. Stykel, te Appingedam, ƒ 5000 
De Jongh en Co., * Oudewatcr, » 4U85 
Penn en Bauduin, » Dordrecht, « 4747 
K Runse, » Assen, m H 
S. R. Grenier, 

ƒ 9 1 8 /*» /' 618 
1)08 «66 637 
w,7 918 600 
HO n o 670 
Ml III 867 670 
781 »:,i; r.i;:, 
I M 
7V 742 I U 
in BIB •11 
760 766 5.10 
74. 798 
M l 760 540 
7 » 7'..'J 521 
li'.iT 738 4112 
697 749 469.90 
685 742 492 
i;.; . ' cal.: '- 4f,7.M 
( U «48 412 
196 ö:14.:»8 424.32 

Hreda, • drie perc. 

Wildervank, i 4364 
2o het bouwen van eeno schutsluis op de Dedemsvaart. 

ter vervanging van de beslaande schutsluis 
gekomen 5 bilj., als: 

no. 3; in-

L. Krook, 
F. Aberson, 

F. van Baaien en Co., 
J. Visser Gz.. 
A. R U U 
K. Ravinga, 

te Zwolle en 
• Steenwyk, ƒ 4t,300 
• Nieuweschans, » 3U.400 
I Papendrecht. a 38,866 
» Zwolle, I S7.S50 
i Winschoten, » 37,680 

Swal l e , 16 Doc: ln. hot dichten van de kolk vnor het 
huis van H. J. Schrooten te Holten in Zwolloikorspol; 
So. het makon van een zandbonu tegen de bhmen-
glooiing van den dyk bij OS kolk, belumreudo tot hot 
erve •Gliiidhuis ", in Uomie, Zwollerkerspel: 

psre. l 
f 1800 

1350 
lOei 
1032 
NO 

perc 2 
ƒ 898 

12U5 
F. Schauffelio, te Hattem. 
II Foks. te Zwnllerkers|H'l. 
H. J. S*:hrooten, idem, 
A. Blocks, te Zwolle, 1032 776 
H. v. d. Beid en Co., tc Hasselt, »4V -'.f.' 
H. Meijer, te Zwolle. 168» 
A. Meuleman, idem, H3V 
j . Koesen, te Üalfsen, 857 

Zutren , 16 Doc: lo. het maken eener nieuwe mestberg-
plaats; ingekomon 10 bilj., al-

J. A. (ïarvoliuk, 
J. Schut, 
G. J. Boesewinkel, 
G. Scliu rink, 
l i . Langenberg, 
G. J. Kerkmeyer, 
L. Nijland, 
G. J. Koordetnau, 
A. W. Welsing, 
L. Ezermati, 

gegund. 
2o. de levering van «hwilmeubolen. in 2 perc; le perc 

48 schoolbanken: hoogste inschr. L, K/oruian. v.mr ƒ700; 
minste inschr. Assink entHoet. voor ƒ436; njperC. KhOOW 
kasten; hoogste inschr. ,1. A. G.irveliuk. vimr ƒ130: minste 
inschr. G. honrdeman, voor ƒ 1 0 7 ; beide gegund. 

3o. het onderhoud der openbare pompen: gegund voor 
S jaren aan N . A. Veldhuis, voor ƒ777 

5o. het onderhoud der geineeutewerki 

f 6Ö00 
• 6113 
I 6963 
• 4670 

464'J 
» 4559 
>. 4530 

i 4185 

. | 12 perc.: 
1. H. Ketjen, ƒ80.60 | 0 

2. dezelfde, 32.60 J = 
„ Scbultz on Co., n3y,80f • 
3 - dezelfden, »55.O0> T 
4. dezelfden, iSUOOl " 
5. H. Ketjen, » 82.601 2 
fl. de/elfde. »ltf.öol 
7. Meijeriiik. I 7.00, 

I _ R. Hus-uik. • L8.4U I 
{*• A. J. Bm bank, l 81.00 / 7 

Ö. llosSlÉkl, »33.00( 5 
10. dezelfde. «40.00/ * 

A. W. II. de Vos. "70.001 g 
J. Worp, .66 001 " 

dezelfde. * 76,00 / 
dezelfde, p. streng, ƒ 0.38 

12- G. II. Voskamp, .247.61 
S l e i i » - B u l n e n . 16 Dec.: het graven van een kanaal 

naar Buincn; ingek. 4 bilj., als: 
P. Kloosterman, te Stadskanaal, ƒ 8648 
H. Huising, • Nieuw-lluinen. • 2620 
J. Benns, l idem • 2500 
B. de Graaf en A. Niks, • idem • 2375 

'•-Hage, 17 Dec: het verbeteren van privaten in de 
Oranje-kazerne; ingek. 2 bilj-, als: 
W. P. Teeuwisse, te s-Hage, ƒ 1800 
F. P . de Haas, > idem, » 1D38 

bezaagd eikenhout 
boskant idem 
«. Nerva gnmeidmut 
6. Amerik. idem 
vurenhout 
vugtenbnut 

idem (ruw) 
verwerken (oud ijzer) 
a. Eng. patent ijzer gew, 
b. Ene. DSSt patent ijzer 
best iweedson toer 
gi-in. nagelsenkranui.cn 
t'ui iv (nngeteenl) 
idem (geteerd) 
idem (marlijn) 
idem (nettengaren 
verfwaren 

I I . 

Itiiurln», 17 Dec.! het bouwen van 2 scholen met over
dekte spi'elplaatsi'ii en eeno onderwij zers won ing, in 2 perc: 
le perc. school no. 1, voor 336 leerlingen met speel plaats 
c. a.; ingek. 13 bilj., als: 
B. A. Hilbers, tc Groenloo, ƒ 21.450 
G. Rosier, » Gendringen, » 00,004 
II. .1. Eykelboom, a Apeldoorn, » 19,097 
II. Wegerif, » idem * ltf.!)4S 
F. A. Wamolink. » Doetinchem, > l».88'J 
.1 II. Slehslder. * Lichtenvoorde, « 10,852 
J. II. Kolder, » Groenkw, • l»,*O0 
A. Beijcrs, » Lochein, « 10,277 
E. Lusmk. » Ruurloo, • 18,858 
B. II. Hlankvnoit. - Eiliergou, » 18.587 
F H. van Eerden, » Aalten, » 18.348 
A. J. Jansen, " Baicliem, . 17.830 
W. II. Sloot en 0. Assmk. •> Lochem. » 17,800 
gegund. 
Raming * 18.000 

2e perc. school tin. 2, voor 168 leerlingen met speel
plaats en onderwijzeiswoning: ingek. 15 biljetten, als: 
ll. A. Hilber-i, te Groenlm, ƒ 18,850 
II J \ l isselink, * Doetinchem, • 18,8'ri> 
II. J. Eijkelb.miu, . Aimldonm, « 18 7'« 
H. Wegerif. » idem l 18654 
J. II. Sielieldcr, • Lichlenvnorde. » 18. 6>.49 
II. Lelieveld, » idem » l~,m$ 
G. J. Elschot, « idem - 17.U8U 
G. Rosier. » Gendringen. » 17.t»78 
S. ten Rokkel. • Aalten, i 17.077 
A. Nuijs. » Winterswijk. . 17.914 
J . II. Kolder, * Groenloo, • 17.587 
A. J. Nussant, ' Lnchem, » 17.444 
W II. Slnet, idem » 15,500 
H. I'. Rtinkvnort, « Kibergen, . 14,478 
A. J. .lansen. * Harchcin, > 12,580 
gegund. 
Raming » 18,200 

i i n i i i i . 17 Dcc.: lo. de vernieuwingen aan- en het 
onderhoud van de sluis te Vreeswijk; minste inschr, was 
J. Barneveld, te Vreeswijk, voor ƒ2435. 

ïa. idem idem van den straatweg naar Vreeswijk; 
minste inschr. was .1. Krachten, te Utrecht, vuur j".1295. 

3n. idem idem van de sluis te Nieuwei-sluis en bot 
jaagpad vandaar lot Hinderdam; minste inschr. was W. 
van Schaik, te Nieuwei-sluis, voor ƒ 1240. 

4n idem idem van bel jaagpad naar Woorden : minste 
mschr. was I». 1 iders, te Utrecht, voor /'2263. 

'in. de minste iuschr. vnor do levering vau verschillende 
materialen ten dienste der genieeniewerken. iu 22 per
ceelen, waren: 

lo iiere Utrechts,-he straatklinkers: 
U. Vau den Berg eu ln . . Willesknp, ƒ 16.23; 
IA Wed. Rose eu Zn.. Utrecht, ƒ 18.95; 
Ir. II C. va» Stuivenberg, idem, ƒ 1735; 
ld. Van Oostveeii Copjjn en Co., idem. f 1730; 

9e » IJselstnwtklinkers : P. La» Ink. idem. ƒ18.40: 
3e " Waalstraatklinkei-s: R. van Wijk. to Ileteren, 

a. h en r. f 15.SM); 
4e » haiile vlakke I'tr klink, driel.: C. L. Minso, te 

Zwammerdam, 6 en e. f 11.24; — alles per 
1000 stuks; 

5e . Utrechtsche metselsteenen: Van den Berg en 
Co.. f 569.82; 
kalk, tras en Portland-cement: P. Lagendijk, 

lekzanden grint: A Radix, te Vreeswijk, /2965.60; 
heidezand: II. Razekamp. Bilt, / 824.30; 

/ 530.60; 
• lek 

azekamp, Rilt, ƒ I 
trnttoirbandon en deksteeneri: II. J. Rosman, te 
Rntterdam. / 1042 ; 

10e » hanlsteenen rnostornimi'ii mot roosters: F. J. 
Kooien, te Utrecht. /'47U: 

11e i» vei-scbillende houtwaren i 1*. M. en 1. Jongenoel, 
idem. ƒ 2*42.33* ; 

12e » eiken- en iepenbont: dezelfdeu. f 1416.44; 
13e « verfwaren : Wed. J. Porton, te Utrecht, ƒ611.00: 
14e . olie eu petroleum: P. van don Rergh en Zn.. 

idem. ƒ236.50; 
15e » borstelwerk : Th. van Wijk. idem, ƒ 266.70 ; 
16e * gla- : Gebr. Muller, id / 334.05 , 
17e » ijzer, ijzerkrauieryen en gei Iscbap: Osti en 

Co., idem. ƒ2.66798: 
IR.' « steenkolen: Wermeskerken en Van Engelen, 

idem, ƒ 69; 
19e • dakpannen en tegels: .1. Sehillemans. idem. 

f «0.70; 
20o n rioolbuizen: Erven 11. Trip. idem. ƒ107.50; 
21e B touwwerk : W. deGrmjter. le :Jselstein./275.yO: 
22o » Imomen, heestors, bloemstruiken on bloemen, 

a. T. van Deijl, ƒ 1490, *. II van Stralen Jr., 
ƒ 448.50. 

t t r e i l i t , 17 D'V.: lu-t tjaiig onderhoud van deu Kroni-
ine-Riju, Cotbergrift on Miiistnmiu: minste inschr. was J. 
van Dam. te Hiinnik. voor ƒ1075 JUT ja;ir. 

a-Hage. 17 Doe: het verbouwen van 2 lmstaandc 
steenen bruggen en het bouwen van 2 nieuwe bruggen 
in den straatweg tusschen Oon Haag en Loosduinen voor 
de Wostlaudseho Stimmtraniwoginaatschappy: a. de 4 
bruggen; 6. met weglating van do 4c brug: ^ 

L Zaal, Z-ieterineor, ƒ 22̂ 030 ƒ 15,897 
Tom en Vau Bergen Henegouwen. 

•s-Hage, 19,050 16.000 
f. Meyers, idem, 19,000 J 4.986 
A. G. Paardek.K.per, idem. 18,800 15,600 
K. Haasnoot, Katwijk en G. L. v. d. 

Drift, te Haarlem, 18.600 12.800 
G. Keij. Rotterdam. 18,456 14,500 
W. P. Teeuwisse. 's-Hage, 17.900 13,000 
A. R. Rutgers, idem. 17.600 13.600 
W. J. van N.mrdt. Lmsduinen, 15,900 10,100 
J van Groenondaal. 's-Bosch, 15,897 
T. HoogoridiKH-u, 'sllage. 15.886 10.986 
B. N. Schroder, Oegstgeest, 14.857 10.150 
P. Vermeer Jz., Gouda, 14,736 10,522 
.1. Vissi-r. Par.etidrocht. 14 737 9.762 
C. Vorbnom. Numansdorp. 14,005 9,419 
A. I^ngoi-ak, 's-Hage, 13,449 10,100 
P. H. Komijn. Nootdorp. 13,333 8,975 
T Faber on Co.. 's-Hage. 12.999 9,700 
C. vun Tilburg. Nontdm-p, 12.999 9.000 
Ü. J. v. d. Hotst, 's-Hage, 12.990 8,700 
N. J. Boers, idem, 12,247 7,950 

t.r.ive, 17 Dcc: de verbouw der beide open ban1 lagere 
scholen aldaar; iugek. 6 bilj., als: 
L. F. van Hezewijk. te Nederassolt, ƒ 74*7 
.1. Brouwer, » Grave, • 7520 
A. Abels. » idem » 7580 
T, .1. hamers, » idem » 7290 
A. W. Janssen, . Boers, i 7«U0 
M. Kuikens. .> Gaasel, « 7188 

'•-Hage, l'.t Dec: lo. bet maken van een ijzeren afsluit
hek rondom de kleine Ruïne tc Leiden; minste inschr. was 
I). J. Rokslag, to Deventer, v.mr ƒ 9270. 

2o. het uitdiepen van een gedeelte uui don Hollandsche-
IJssi-l; minste mschr. was J. Heuvelman, te Ouderkerk 
ad IJsel, nor ƒ 1220. 

| A hot veranderen van een gedeelte grintweg in straat
weg, in den weg le kl.. no. 4, vau Reilt naar Maassluis, 
eu het opmaken van 7 uevergedeolten; minste inschr. was 
C. Verboom, te Numansdorp. VOOT ƒ 13.798. 

Zalt-Bammel, 19 Doe:, ln. hot bouwen eener school 
vonr lager ouderwijs; ingek. 9 bilj., als: 
L. Struvcken te Doil, » 36,000 
C. Vorryt, » idem » 84,249 
L. Franke», » Tilburg, » 3I,*169 
P, Rrugman. » Alkni :iar. . 30.900 
C. Maters, * Vlissingen. • 29.471 
T. Lefering en Co., » Zeist, » 28.995 
J. W. Tainson, . idem » 27.694 
H. J. van Boort. . Zalt-Rommel, * 27.533 
Gebr. Dusee, n Hekdihuizen en Tilburg, ƒ 25 485 

f a hot leveren dor- schoohncubclen voor gemelde school 
ingek. 7 bilj.. als: 
T. A. van Ravestein, te 's-llage, » 6149 
P. T. Dusée, * Hedikhuizen, • 4886 
C. MaU-rs, » Vlissingen, » 4780 
W. Zuvdam Jr., » Utrecht, » 4776.20 
J \V. Tamson, » Zalt-Bommel, « 4100 
H. van Boort, i Zalt-lmmmel, * 8933.65 
J. Steenbergen Üovers, » 's Bosch, f 8584 

• r e d o , IB Dec.: lo. het bouwen vsn een gobouw voor 

lijders aan besmettelijke ziekten np het terrein bij het 
voormalige kruitmagazijn nSchorsinoIen."; ingek. 11 bilj,. als i 
J. Schoonmakers, te Breda J 9 64 
J. Monden, • Teterrngen, • 9716 
A. F. van Dongen, » VPrinsunhage, » 9366 
A. C. Bom. * Breda, » 9325 
P. N . van Ricl, » idem • OOM 
J. .1. Vermeulen, » idem • 9090 
j . dc Vos, > Oosterhout, » 8689 
Tb. Kossel, . Brsds, • 8480 
C. Maas. » idem, • 8400 
G. van der Sanden * idem > 78T0 
G. Veldkamp. I idem • 7568 

2a. het aanloggen van eene algemeene begraafplaats 
in do «Loopschans": ingek. 6 bilj., al-, 
J. A. Mol, te Breda, ƒ 2909 
C. A. Oomen, • Oosterhout, » 2160 
P. van Glabheek. • Breda, a 2168 
Th. Kossel, » idem * 1920 
M VerbiM'ven, a V Prinsen hage, » 1739 
B- Verlegh, • Ginneken, » 1169 

3o. het bouwen van een paardenstal cn wagenlonds 
benevens een woning voor den meesterknecht op de ge-
meente-inestvaalt; ingek. 10 bilj., als: 
J. Monden. te Teteriiigen, ƒ 4778 
P. M. van Kiel. a Breda. > 4515 
P. A. Onines. • idem a 4265 
A. van der Heiden, t idem * 4155 
A. F. van Dongen, n 's-Prinsenhage, * 3895 

l'treeht. 20 Dec,: ln. het leveren van geschilde masti 
teringpalen en masten staken, aan de Staatsspoorwegen, 

G, van der Sanden, te Breda, ƒ 38«0 
A. C. Bom, » idem » 3760 
Tb Kesse], ., idem • 3618 
Q. Veldkamp, • idem • M M 
J. A Mol, t idem • 3169 

Maaatrlrht, 19 Doc: het uitbaggeren van het gedeelte 
dor Zilid-Willemsv.wit tusschen sluis 16 en de llelgis.'h» 
grens; minste inschr. was H. Rissaerts, te Roermond, 
nor ƒ5415, 

Hreda, 19 Dec: het bouwen van een restaurant-
log nt met verandah, benevens een scbeidütgsmiiurinet 
adresbnrdnn, voor P. Oll'ergelt. onder beheer van den ar
chitect II C. Eligh; aan geen der inschrijvers gegund 
wegens te hooge inschrijvingen. Het werk wordt nu door 
verschillende werkba/en in daggeld uitgevoerd. 

l i n - i i i i . 19 Dec: hot houwen vau 2 woonhuizen inet 
boven woningen, onder beheer van don architect 0. A. 
Rombach Cz., te Amsterdam; ingek. 9 biljetten: hoogste 
iuschr. was II, Verineer, voor ƒ10,5110; minste inschr. A. 
II. laoflland, Ie Utrecht, voor y"86s0; gegund. 

Leeuwarden, 20 Dec: bet éénjarig nnderhnud van de 
havenwerken te Staveren: minste inschr. was 11. L. Cus-
veller. le Staveren, voor ƒ 1587. 

2o. hot tweejarig onderhoud dor werken van den Kou-
duuier Slaperdijk; minste inschr. was J. J. de Jong, te 
Kondimi. voor ƒ 14(17 |>er jaar, met het Int togen T. T. 
Kloosterman, te lleineluin, die insgelijks voor J 1467 had 
ingeech reven. 

n afiasteringpalen, benevens eiken- en grenen stationsafras-
in 7 perc.: 

NAMEN. Woonplaats. le perceel. 2e perceel. 3e perceel. 4e perceel. 6e perceel 6e perceel 7e perceel. 

C. rrowijn. Ootinarsum, ƒ 1740 _ 
L. van Zeeland. Veghel, — — — ƒ 1860 — — — 
J. Back, Oudgastel. ƒ 6 1 0 — — — 1230 23'0 — 
P. van de Plas, Udonhout, — — — — 995 1995 — 
W. Gieseil, Doesburg, 533 516 / 2211» 

2300 
— — — 

F. 11. van Eerden. Aalten, 399 898 
/ 2211» 

2300 — 1196 
A. Ubbink, Rrede voort, 408 908 2084 — 1210 — 
H. Jansen, Didam, — — 2138 — — _ _ J. van de Wiel. Oisterwijk, — — — 1939 998 2490 J 981 
W. van do Voort, Udonhout, — — — 940 _ J. A van der Eerden Wz. Bokstel, — 2220 1710 1000 1540 
J. van de Broek, ('haam, — — — 950 2070 
.1. J. van der Kordon Pz., Rokstol, _ 2200 1671 940 2040 
R. Schoomaker. nn, 384 837 1945 — 1172 — 
C. Mnl, Breda, — — — — 971.50 2145 
B. L. Uuijvnels. Ootmarsiim, 

Bergen-o p-Z., 
— 015 21117 — — — — 

D, van de Watering, 
Ootmarsiim, 
Bergen-o p-Z., — — — — — 2190 — 

P. H. de Ruke, idem — — — — — 2623 — 
E II. van Dyk. Ooor, — — 1,389 — — — 
J. II van Hoogerwou, Bokstel. — — — 1574 — — 
P. A. Bloem, idom — — 2800 1485 975 2063 1008 
L. Sjiierings, idem 473 1180 2000 1670 848 2240 978 
P. Verheul, Borgeii-op-Z.. — — - — — 3250 — 
1' van 1 tol, Ilnkstol, 419 — — — — — 747.47 
G. J. Nijweido, Gildon, 673 1004 — — _ _ R. H. Clercx, Bokstel, — — 2222 — 922 2222 844 
V Willaert, idem — — 1398 — 2430 
.1. Westerink, Epe, 464 988 295.) — 1299 2900 
K. Knterman. Gorsel, 447.50 1023 — — — 
W. Leeuwenburgb. Dieren, — — 3480 — — 

F. Clercx, Bokstel, 449 1160 2900 2000 954 2140 809 
Gebr. Trnnster. Zwolle, 667.50 1239 3144 — — 
H. II. Veenhuis, Baak, 518 942 2281 — — 
1,. Rotoruians, Gilze, 395 — - — 862 — — 

2o. bet leveren van metalen dwaisliggers met verbin-
dingsdcclen, iu 5 perc: 

lepere Ospore. Seperc 4perc. 6eperc. 
Union Actiën-Oe• 
sells, f. Ilorgbau 
Eisen u. Staal
industrie, Dortin., ƒ8045 — ƒ5137 — — 

Action-Gesclls. Eisen-
iniil Stahlwork, 
Osnabruck, 9314 — 5784 — ƒ 898 

Mjineuen. 20 Doe: lo. onderhouds- en eenige andere 
werken aan de straten voor don dienst der gemeente 
ged. 1882: ingek. 2 bilj., als: 
ï. II. v. d. Ven, te Arnhem. ƒ 3633 
A. Booming, » Nijmegen, A 2917 
gegund 

Sa nnderhoiids- en eenige andere werken a'd pompen, 
dienst 1882: ingek 3 bilj., als: 
Th. .1. Smits, te Nijmegen. ƒ 1230 
T. II. Thomassen. » idem a 849 
L L-strade, > idem • 698 
gegund. 

to. onderhoud dor kachels in de gein. gehouwen 1882; 
ingek, 5 hilj.. als: 
A. Janssen, te Nijmegen, ƒ 071 
Tb. J. Smits, • idem » 350 
.1. Nas, » idem » 324.50 
II Roginans. » idem » 250 
II. Janssen, » idem * 250 
gegund bij loting met Roginans. 

4o. bet doen dor benoodigde karvrachten, dienst 1882; 
ingek. 2 hilj., als: 
M. \. Riosmalen, to Nijmegen. a. per dag ƒ 3 10 

idem » Wem i. * 212 50 
P. Klimstennan, » idem a. por dag * 3.05 

idem a idem ' • 198.00 
gegund. 

6o. do levering van 60,000 straatklinkers; gegund aan 
J. Kland. te IVmmol. ii ƒ 14 87 per mille. 

6n. de levering vau 420 M. trolUm-hun.1 eu 60.000 keien 
van Niedenneiidiger steen: ingek. 4 bilj. als: 

bande» keien In 
|M*r M. per 1000. massa. 

Erven II. Trip, te Utrecht, — ƒ 52.73 — 
II. Holland, «Nijmegen, ƒ2 .49 ƒ51.23 / 4119.60 
Zervas Sohne, » Keulen, — — • 3816 
Josiie Loeb, » Mayeu, ƒ2 .06 ƒ 47.44 » 3711.60 
gegund. 

'a-llage, 21 Dev.: lo. de verruiming vau de» bovon-
iiiund dor Koningshaven te Rotterdam: ingekomen 3 
bilj.. als: 
B. P. de Groot, te Giesendam, ƒ 85,400 
G. de Hong. n Gorinchem, • 3a,500 
A. L. van Wijngaarden Mz.. » Sliedrecht, » 30.920 

2o. het met bazaltsteen en stcenpuin hoslnrteii der 
beide daim langs het Ketoldiep: mgek. 9 bilj.. als: 
G. .1. Mol, te Kuilenburg, ƒ 28,260 
A. L. van Wijngaarden 1.1/... » Sliedrecht, . 26,480 
C. V. d. Plas, » Haidniksveld, » 25,400 
J. II. van Hezewijk, » Lobith, » 25.050 
R. A. v. d. Rergh, » Pannerden. » 24.'.-88 
hl A. Pauwen, » idem » 24.988 
K. Schut. " Kampen, a 24.780 
F. E. Terwindt. » Pannerden, • 24 6(H) 
A. Ü. Ihiyskes, * Rodel, » 24.4SI) 

2o. liet Sjarig onderhoud van 's Rijks palen voorhoofden 
op het eiland Rozenburg: ingek. 7 biljetten, als; 
I.', Bus Az., te Dordrecht, ƒ 1 3 3 0 
J. Slot. * Maassluis. » 1299 
A. v. d. Houwen. « Rozenburg. » 1253 
('. Rjndé. a idem « 1228 
L. V. d. Eildt. • Maassluis, > 1216 
G. v. d. Vlugt, » Rozenburg, » 1165 
J. v. d. Vlugt Jr., . Imrdrocht, » 1130 

6o, hot maken en stellen van overwogsln it ingen, af
stand- eu andere toekeus, voor het gedeelte Kesteroii — 
Hessen—Eist, van den spoorweg AnWSSXrt— Nijmegen: 
ingekomen 16 bilj. als: 
G. J Gnmt, te St-Aima, ƒ 13,312 
L. de Jong. I Uselmonde. a 13,100 
J. J. van Ileth. * Zwaiiuaerdam, a 12,'J20 
C. Karssidmoin. * Gorinchem, • 12.900 
P. II. Meyer, * Arnhem. a 12,847 
P. Singoiidotik. » idom a 12.797 
L. Hortensiiis, « IJselinonde, i 12.75° 
F. E. Terwindt, > Pannerden. « 12,50̂ ) 
II. Jan-e... a Didam, r 12.400 
II. Dalhuise», •• Kampen, • 12,400 
R. Mohriiiann en Co.. Le.'uwardoii. l-.',275 
Firma A. F. Smulders, » Utrecht, » 11,490 
J. C. Moorman, » Velsen, . 11,400 

C. Stahtuer, te Georgs-Marien-
Hütte (Pruisen), ƒ 11,400 

A. B r e m e n , » Velsen, » 11.200 
C. Eckhardt, a Almeloo, n 11,056 

Aaaen, 21 Dec: hot 4jarig onderhoud van den prov. 
weg vau Assen i.aar de Hijle; mgek. 3 bilj., als : 

EL Jalving. j 24.996 
Haren Winters. * 23 267 
Harm Wint r-, » 22.220 

Arnhem, 22 Doe: het graven van 2 brandputten; 
ingek. 4 bilj., als: 
M. Janssen, te Arnhem, ƒ 1400.26 
G. .1. I.ucassen, » idem » 915. 
11. W. Schut. » idem i 935. 
I'. Mullaart, idem a 690. 
niel gegund. 

Kralingen. 22 Dec: bet nnderhonden dor gemeente
werken; minste inschr. was J. van der L e c q , te Kralin
gen. vimr ƒ4050. 

Haarlem, 22 Dec.: lo. het driejarig onderhoud van de 
Rijkswege» in Noord-llnlland; minste mschr. waren: 

perc. 1. L. den Hoed, te Hof-van-Delft, vnor ƒ21.610; 
» 2, J. Myiiheir Az., te Vi i i i .n . voor M 1.487: 
a 3, dezelfde, vonr / 6687: 
JP 4, F. Tester, te Alkmaar, voor ƒ7777; 
» 5, II Nottelman. te Schoorl, voor / 14,088, — alles 

por jaar. 
00. hot aanleggen van werken tot verdediging van hot 

strand benoorden Petton; minste insein-, wa* II. Nottel
man, nor ƒ33.888. 

So, eenige worke» in bot gebouw van hel prov. hestuur 
ti- Haarlem; minste inrshr. was D. A. Hraakenburg. te 
Haarlem, voor ƒ2798. 

4o. eenige herstel lings work en en vernieuwingen i» de 
Ridderzaal van hot slot te Muiden: minste inschr. was 
G. I). Klein, te Muiden. voor J li)^'7. 

Arnhem. 23 Dec: het oph.mgeu van 2 gedeelten Rijks
weg tusschen de duikersluis en de voormalige vesting
werken te Deventer Ie Koerhilisbrug; minste inschr. 
was Th. Verhoeven, le Deventer, voor/ 6770. 

Vervolg der Iterichteii en MfiInlHiimrii. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Z. .M. heeft, met ingang van 
1 Januari 1882, benoemd tol opzichter '2de kla-se 
bij de Rijkstelegraaf G. Schild, thans adspirant-op-
sjchter. 

— Door Z. M . is met 1 Januari a. s. nan J Sin
gels eervol ontslag verleend als ingenieur-arcliiiect 
bij da landsgelwilwen. 

— Door den Gouvenieur-Genoraal van Nederlandsch 
Oost-liulie zijn nrergcfdaatsl: de ingenieur'Je klasse 
H. Kersjes, van Padang naai- Kotta Radja; de inge
nieur '2e klasse L . II. Klinkers, van Seniarang naar 
Madioen: do ingenieur 2e klasse J. W. Gr leiiieijer, 
van Madioen naar Seniarang; de ingenieur .'te klasse 
I. Heken, van Djallilawang naar Poerwotedjo; de 
adspiiaut-itigenieur A . F . G. Malliuckrodt, van Ba
tavia naar Hanjoemaas. 

— Hurgeintvs'.er en Wethouders alhier hebben Op 
advies van de Com missie van Fabrikage don gemeen
teraad voorgesteld te bepalen: dat als voorwaarde 
voor de goedkeuring van si raten plans zal worden 
gestold, dat die straten onmid lellijk zullen moeten 
worden overgedragen, terwijl do aanlegger het beding 
zal moeien storten, dnt voor ophooging, best uiting 
en onderhoud gedurende do bebouwing noodig zal /ijn. 

— 0e beer Hooft van Iddekinge, secretaris van 
de voormalige Commissie, van rijks-adviseurs toot'do 
monumenten vnu geschiedenis eu bonst, is alhier 
overleden. 

— Op het voor eenigen tijd door directeuren van 
verschillende tramweg mualsohappijon tot don Minis
ter van Financiën gericht adres om vrijdom vnn den 
accijns voor liet zout, hetwelk bij viie/end weder Op 
do mils gestrooid wordt, is afwijzend beschikt, ouder 
mededeeljtig echter, dat een herziening van de wtttSQ 
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op liet zout in bewerking i«, wnnrhij op bun wensch 
znl worden gelet. 

Amsterdam. Volgens de Arnhemêcht Courant 
heeft de > Vereeniging St.-Lncas", bestaande uit leer
lingen dei- Rijks-Academie vnn Beeldende Kunsten, 
Vrijdag IU dezer op gepaste wijze den sterfdag her
dacht van Hailholomeus van der Helst, die 16 
December 1670 overleed; zij hield een tentoonstelling 
van prenten enz., voor een deel betrekking hebbende 
op hem en ook op andere oude en nieuwe meesters. 
Uevcn onze toekomstige kunstenaars daanloor blijk 
van vereering hunner groote voorgangen, nog tref
fender bewijs daarvan werd ons dezer dagen mede
gedeeld. 

Gelijk bekend is, zijn tic regenten van het Beren-
steijnsche Hofje, te Haarlem, lindi eenigen tijd van
plan geweest tie portretstukken van Frans Hall, die 
daar bewaard wonlen, te verkoo|>en voor tweehonderd 
duizentl gulden. 

Dr. J. van Vloten is op het denkbeeld gekomen, 
ze als Nederlandsen volksgeschenk voor het nieuwe 
Rijks-Museum aan het Rijk aan te bieden. Voorde 
verwezenlijking van dit plan wonlt veel geld ver
eischt; maar hier en daar heelt het reeds eenigen 
steun gevonden. 

IV St.-Lucas-Vereeniging nu heelt de hulp inge-
roepeo van alle leerlingen der Rijks-Academie van 
Reddende Kunsten, om het hunne bij Ie dragen tot 
bevordering van dit plan. 

Op de lijst die ter inteekening werd gelegd, werd 
voor f 380 geteekend. Inderdaad, dil is eene kleine 
som, maar z i j , uie «le academische lessen volgen, 
zijn jongelieden zonder inkomen, zonder vermogen, 
die hunne bijdrage moeten besparen op hunne dage-
lijkschc uitgaven. Het getuigt van hun kunstliefde 
en geestdrift, en toen dan ook van den uitslag der 
inzameling aan den heer Van Vloten werd kennis 
gegeven, gaf hij in dc Haarlcmsche Courant zijn 
groote waardeering daarvan te kennen. 

Waar onze jeugdige kunstenaars der toekomst op 
die wijze voorgaan, vertrouwen wij dan ook, dat 
zi j , die met hen gevoel en lielilc koesteren voor de 
werken der groote meesters van voorheen, zirh daar
door aanges|roord zullen gevoelen om eveneens bij le 
dragen tot behoud van die kostbare stukken, welke 
antlers hoogstwaarschijnlijk voor ons land verloren 
zouden gaan. 

— De Ainsterdanischc Gemeenteraad benoemde 
den luitenant-kolonel der genie .(. A . Schuurman 
aldaar tot directeur van publieke werken. 

— De heeren J. H . Muller un L .1. llojel. direc
teuren der IJsol-Stoomtramw-eguiaatsehappij , heb
ben aan den Amsterdam schen Gemeenteraad concessie 
gevraagd voor den aanleg eu de exploitatie van een 
stoomtramiijn tusschen Haarlem men neer en Amster
dam (Overtoom) 

Leeuwarden. Op de voordracht, door Burge
meester en Wethouders opgemaakt ter benoeming 
van een opzichter bij tie gen nt-nl ewer ken komen vooi 1: 
M . Buwalda te Leeuwarden en J . D. Moele Berg
veld te Nijmegen. 

Groningen. Tot directeur tier Groningsche wa
terleiding is door de aandeelhouders gekozen tie heer 
Jhr. W . B. van Andringa tic Kempenaer, civiel-inge-
nieiir, thans rijksopziener over de s|joorwegdiensten 
aldaar. 

Zwolle. Dc Gemeenteraad heeft besloten aan 
de heeren Liernnr en De Bruijn Kops een opgaaf te 
viagen der kosten van het doen maken van een 
avant-projet voor den aanleg van het Liernurstelsel 
aldaar. Voorts is besloten, aan den directeur van 
den Nederland schen Centraals|ioor\vpg te kennen te 
geven, dat de Raad wel genegen is dc helft a t f /800 
te betalen in de kosten van een avant-projet voor 
een brug van gewoon verkeer naast tie sjmorwegbi ug 
over den IJssel. 

Advertentiën. 
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 Zaturdag den 3 1 , , W 1 December 18S1 ,des namid
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek na. Hl 4. 
Het maken van een zijspoor met laad-

en losplaats ten behoeve van de halte 
Rilland. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens | 80 van het bestek. 

Het Bestek ligt van denSO**" December 1881 ter 
lezing aan het Centiaalbiireau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Heer Sect ie-Ingenieur 
C. W . P . M I L L I N G te Middelburg en is op 'franco 
aanvraag aan genoemd Centraalbureau (afd. Weg 
en Werken) te bekomen tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 . 

Inlichtingen wonlen gegeven aan het Centraalbu
reau (afdeeling Weg en Werken) en door den Sec
tie-Ingenieur voornoemd. 

Aanwijzing op hel terrein zal geschieden op den 
2 7 " " December 1881, des namiddags ten 1 ure. 

Utrecht, den IO*1*» December 1881. 

A A N B E S T E D F N G T 
De B U R G K M K K S K R der gemeente ABSHEM 

zal Donderdag 29 December 1881, des namiddags 
ten 1 uur , in het openbaar ten Gemeentehuize aan
besteden : 

lo, Het Onderhoud van de Gemeente-
gebouwen enz., in vier perceelen. 

So Het Onderhoud van de Schoolge
bouwen enz., in vier perceelen. 

8e. Het Onderhoud van eenige Gemeen
tewerken 

lo, Het Onderhoud der Bestratingen. 
Alles gedurende het Jaar 1882. 

'teekeningen ter inzage; Bestekken tegen betaling 
ter Secretarie verkrijgbaar. 

FABRIKANTEN!!! PflOTOLITHOGRAPHIE u 
In dc nabijheid van het station te Hilversum 

wordt l'K KOOP aangeboden een BOUWTER
REIN, zeer geschikt voor eenige kleine of voor 
é6n zeer groote Fabriek met Arbeiderswonin
gen enz., desverkiezende met een Hink Heeren
huis en Tuin. 

Paalfum leer ing niet noodig, water voldoende en 
vergunning tot oprichten verzekerd. Prijs van ƒ 8 
tot f 8 per centiare. Adres onder motto BOUWTBR-
I I K I N Bureau De Opmerker te Arnhem. 

G. J. THIEME, te Arnhem. 
I Ii'i-ire ki-nili- I l i .1 • zijn.. P h n t o -

l i t l m - «-ii Z i i i c i i i ; ' i ' : i | i l i j s i ' l i i > i i i i - i c h t i i i f c 
Irn Züt-rslc ann te bevelen, in liet bij/mulei- :ian 
HH. Ingenieurs, Architecten en Bouwkun
digen toer de reproductie van Plans. Twkeiiiii-
jten en andere AiTii-Hdinicen. 

Prospectussen wonlen op franco aanvrage K r a l is 
door het geheele laad gezonden. 

li. 3. T H I K M K . 

Neuchatel Asphalte Company L,d. London. 

m m w m I L i L i m 
F A B R I E K 

A M S T E R D A M 
Hillwii) J l " . 3. 

\ dl mul. Aspball van: 

¥AL DE T R I V E R S 
Z W I T S E R L A N D . 

GecoinpriiiifrTde tsphallwegen i'n dito Dorschvloeren. 
Werken in As|ihalt-Masliek voor Trottoirs, Skating-llinks. Moiilvloeren, Kelders. 
Kolf- en Kegelbanen, Winkel- en Maaiïtjnvlocren, Gangen, Veranda's, Itrug- eu 

Dakbedekkingen, Üeton-Kiindeeringcn, stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vochtwerend, Ondoordringbaar, Gemswernd. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent liet leggen ran Vloeren, Bedekkingen e n . gelieve men zich te adresseeren 
ann liet Kantoor der l'aliriek, Damrak 8 0 , Amsterdam, of llij den Heer H. G. K N O O P S C . O l K . , Beek
straat F , ii-2. te Arnhem. i)e Directeur, W. PATON WALSH. 

FABRIEK DE H Ö L Ü M S C H E IJSSEL 
D E J O M G II & V». 

Clvlel-Ingenleurs to Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst, inogelijken tijd alle soorten van Stoomnagg-ermolens in limit- ol 
ijzerronstriii'tie, volgens eigen systc , gesrtiikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tol -JIIDl) | p per 
werkdag, en nrdsr Stoomwerktuigen. Ketels, Drijfwerken. Locomobielen. H e i m a c h i n e s . 
Steen- en Tegelvormmaehlnes, IJzeren Kap- en Brugconst iuct lëu enz. 

Openbare Aanbesteding. 
I1URGE.MKESTER K S W E T H O U D E R S ,ler Ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 9 
Januari 1882, te 12 uren des middags, np het 
Raadhuis, in het openbaar eu hij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

o. Het leveren van 12,000 Centiaren 
ANDERNACHSCHE K E I E N : 

/.. Het stellen van TROTTOIRBAN
D E N , gedurende het jaar 1882. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der Gemeente, tegen 
betaling van ƒ 0 . 1 5 voor de sub n eu fO.ia voor
de sub b genoemden. 

Nadere Inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
Kantore van den Stads-lngenieur op het Raadhuis, 
Kamer N°. 9 2 , des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester rn Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N T I E N H O V E N . 

21 December 1881. De Secretaris, 
D E X E U F V I I . I . E . 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
AVENUE ROGIER 28. 

LUIK. 
Eigenaars en espUtanten van HARDSTEEN, cn 

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

I P A R K E T V L O E R E N ,g 
S VILLEROY & BOCH. METTUCH g 
3 BOCH Frèrei. MDUBEUGE -
3 MINT0N, HOLLINS i C".. STOKE 
cn bij de Virtcitcuwoürdiifer. cn Di-jiótlioiiders: 5 ? 
V P B L I N T ft C"., Ilnstzeeiliji, U\ ItattcrdmnS 

B. H0L8B0EB, te Arnhem. 
Z l l v r r r n M r d a l l l e v o o r W a t e r -

|>IIH-lll>llllll,l,,l,'ll. 
1 K T 9 . I l o o s j n t e o n d r r n r h F l d l n a j v o o r W n -

t r r p a n - r n M o r k m r r i - l n a t r u i n e n t r n . 
Voorm: 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. 

S p > e c i £ v l i t e i t 

W A T E R P A S - , HOEKMEET-
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geümailleerd-ijzeren PEILSCHALEN, 
RAKEN, enz, 

WEEGWERKTU1GEN. 
Ministerie van Financiën. 

A A N B E S T E D I N G . 
De O N T V A N G E R der R E G I S T R A T I E en DO

M E I N E N te llreda zal op Woensdag den 28™ 
December 1881, des voormiddags te elf uren , 
in bet knfïicbnis » H m H O F V A N H O L L A N D " , by J . 
LOOS te llreda, in het 0[ieiihaar 

A A N B E S T E D E N : 
a. Het aanvullen van de opengebleven 

deelen der buitengracht ten noorden 
van het terrein der Koninklijke Mi
litaire Academie, in verband met 

b. het afgraven van den noordelijken 
boord der Singelgracht van de wa
terkeering af tot de Mark, en 

e. het uitdiepen van gedeelten der Sin
gelgracht en van een deel der Mark. 

N . B . Dc aanvulling liedraagt ongeveer 24.430 M * . 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
licslek met teekeningen liggen ter inzage aan ite 

kantoren tier Registratie eu Domeinen te 's Bosch, 
Bergen-op-Zoom, Dordrecht en Breda, en zijn 
aan laatstgemeld kantoor van af den 12den De
cember e. k., tegen betaling van één gulden, ver
krijgbaar. 

De aanwijzing iu loco wordt gegeven op Zatenlag 
cn Dinsdag den 24sten en 27sten December 1881 , 
des voormiddags te tien uur, door den houlilop-
ziehier l>. V A N D E E R V E Jzn. , by wien tevens 
nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

Mezaik 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 
DORS, W A R A N D A ' S , enz., alsmede IIEKI.EED1NO 
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 S l a w t f " . 
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 

ci. .T . oon, 
F i r m a A N T . U K W I L D , 

Scheepmakershaven -V u . 02 en Jufferetraat JV". 50 . 

BOTTERDAM. 

Spoorwegmaterieel. 
D E O N T V A N G E R D M R E G I S T R A T I E K N DO

M E I N E N T E XE VENBERG ES, zal aldaar op Woens
dag i Januari 1882 . des namiddags : i ure, in het 
hotel D O L K , in 2 kavels en één HUMS, bij inschrij
ving verkoopen: 

Den Bovenbouw van de vervallen spoor-
weglijn Moerdijk Zevenbergen, naar 
raming samengesteld uit: 

698,418 kilogram geslagen ijzer, 
240,530 o gegoten ijzer en 

11,850 eiken en dennen dwarsliggers. 
Koekjes met beschrijving, voorwaarden en toelich

tingen worden tegen overmaking van 10 cent en 
de f ra 11 k eer kusten, aan de aanvragers toegezonden. 
Ze zijn verkrijgbaar bij de Ontvangers der Regi-
stmtie en Domeinen te Zevenbergen, te Botterdam 
en te Dordrecht. 

N i l . De goederen moeten zijn opgeruimd vóór 
den 1 Juni 1882. 

Da inschrijvingsbilletten moeten ten Kantore van 
den Ontvanger te Zevenbergen zijn ingeleverd den 
4 Januari 1 8 8 2 , uiterlijk des namiddags ten 3 ure. 
Blllattan »a dien lijd ingeleverd blijven buiten aan
merking. 

De Ontvanger voornoemd, 
K E R E N S . 

h K l L M I I K 

D O M B A U - L O T E R I J . 
l ï d e en l a a t . t r Trekking op 12/11 J A N U A R I 

1882 , met 1 3 7 S Prijzen in geld. zonder korting u i l 
te betalen, als van , 3 , 0 0 0 , a o . O O O , ' l u r k , enz 
O H I G I N K E L K L O T E N verz. de Onilergel. inrl . 
franco Inez, der Loten en der offic. Trekkingslijst, 
tegen franco overmaking v. h. Iiedr. der Loten a 
/ ' « I A |«-r stuk (.sik iu Marken). De Hoofdrollect. 
. » . J . I ' O T T V I K N S E H , tc K E U L E N n/d. Rijn. 

H. & J. SÜYVER, 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
Hollandselie Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T E R D A M 

^ V l « - « ' i i i « ' « ' i i Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

SIMIAN. TE FÈl£\IES. FKAXkRIJK. 
ZILVEREN M K D A I L L E 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 P A R U S . 
Teekeningen en Prijscourant zijn te hovingen bij 

J . J . S A N D , Wijnhaven 7ti Botterdam, alwaar ook 
verkrijglmar: Verschillende soorten van goedkoope 
T E G E L S en TROTTOIRSTEENEN (ganre 
SaiTCgueniines). 

S C O T T H it o r i i i : i i s. 
H f « I • ui o II ii j I r o n . u II r k >. 

Halifax, Engeland. 
Hebben het grootste ma

gazijn in Engeland van 
zelfwerkende geleispindel-m 

schroef snij- draaibanken, 
straal verdeel ing. vertikale. <u 

horizontale boormachines, schaaf . schroef-, stoot . pons-, 
tal)- en plaatbuïgmachines. stoomhamers, horizontale en 
vertikale machines en machinerie voor houtbewerking. 

u .» :> rr\ g i s i i a i . 

_ A^~E. B R A A T , 
Bouwmaterialen, Lood- en Zinkwerken, Rotter

dam , Guudsche Singel 98. Generaal-Agent vuor 
Nederland en hidic van de zoo gunstig bekende 

PORTLAND-CEMENT, 
uit tie fabriek van de Heeren JOSSON & DE L A N G L E . 
Lijsten van den Uitslag der Reproe vingeit, genomen 
door de Maatschappij van Houwkunst te Rotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

G E N T (België). 
Eenige Fabriek van het Vasteland, waar alle soor
ten C E M E N T T E O E L S vervaardigd wonlen 

MUXSTKRS en MONSTER KAARTEN zijn op 
franco aanvrage te bekomen. 

GIPS eo C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht 1, R, F R E E M , 
Architect te Arnhem. 

SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschriften, zeer solide 
en nauwkeurig bewerkt, worden ten spoedigste ge
leveiil door het 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
Minlelliii voorhanden, prijsopgaven en 

schetsteekeningen worden op aanvrage direct 
toegezonden. B I ' V S 

Wilson's STOOMPOMPEN 
zij" belangrijk in prijs verminderd en voor-
lianden in de Magazijnen van 

u 
Spuistraat 6 en 8, Amsterdam. 

Men ontbiede de geïllustreerde Prijscourant. 

Gedrukt bjj O. VV. van der Wiel St Co. te Arnhem-

Zestiende Jaargang. N*. 53. Zaterdag 31 December 1881. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

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 ah' nine ment Imlrnt.-t root het liinucnliiiiil / L M |>cr 8 nianiulüii of 
wel bij vwruitbctiiliiiK -''^ jntfifl fMt jaar. Af/ouderlijke nummer* bij vuur-
•JL L t": J« - -1 • -111 iu* 15 cent. 

Alle stekken en advertent iën te adresseeren aan 

de Administratie te Arnhem. 

Advertentiën uiterlijk Vrijdagavond te bezorgen. 

Ail verte ntién van 1-5 Ngtl l ƒ 1 . — , tlaarbuvcn 20 ceut voor eiken regel 
plant sr ui ui tc rn 10 m i l voor een biwijsnuininer. Ailvcrtciiticn voor het bni-
tciiliuul cent per rvjivl. 

J e i r i o l a t . 
BIJ d r i l rrwut ii-iui i i i i i - . i n u i u i In-I ttt-t-Uhl.til: 

, . l l f 0(>rnr-rki'r' WMnrtaii l u i r r r x l e i ioiinne. *p 
/..Ui r.l.ii; 7 J a n u a r i »iri.«-hljnl, /.uilen m l i i -

- i t -u- f tSf i . l i i l i n x i - t o r c i l u u r a r n . 
Il<- HbaiiiirniriilNpriJn • n i j e r s a a l t ' " ' ' » ' »er«i<a**riur 

r n l..-.li.i..ul v««r l i r l lilniieiiliniiJl / i.:i(i per l ialf-
J»ar. s u f l T W r n u l I I p r l l r n I O i l a b e r M orril Ite-
Hflifkl , ol u r l hij K i i n u i M i e i . i l nu: memwuMm V<a*r 
tien « r h r r l r n JaaramtK. ( . ' r a h a i i n r r r r i r i i , slis- rtiiar-
r a n « rb ru lk w r n x r l i r n Ir m u k i ' i i . Mardl »rr/»rlil 
I n l lM'drn(.' per paaSwIllOl In d e n loup der iniiiind 
. L i m i i i i i Ovet te n i a k r n , I T I M I j l i n n M M h r r l r l i l 
u i n •nt>Mii«M, t r t r n a tal kwllMii t i r n l r rkkrnr i r . 
/.al u a r d r n l o r R r z a n d r n . 

i h a meuten vaar h r t liull<*nland r n ürdrr-
l a n d - i ' l l «n -1-litilii- z i j n itiiii K-r ( i l ieli1e v a a r t l l l b r 
la l i i iK UIUII-É « n i | u - u Ile prljn d a a r v a n lu-di unfjt 
toor den tcrln-rlrn Janr«aiii;: 

tdiir Inl l l l l i lenl . MI, l f 1 — 
„ K r d r r l a n d o r l i O o - l - l n d l r .. n.HO. 

in- t idmlnlti lratlr. 

^ . B . W r n adrr»»e«rr i l r n p a - t u i o - r l ann de t d m l -
nlxlrit l l i ' t a n B r U|iui i -rki 'r Ir I r n l i r m . 

S P O O R W E G E N OF K A N A L E N ? 

De Aiigshurger Atlgemeine Zeitung bevatte onlangs 
eenige artikelen van A. Rerghaus onder den titel 
Eiscidinhuen oder t'.anulc! Daaraan ontleenen wij 
het volgende: 

De onderlinge betrekkingen der volken hebben sinds 
pen halve eeuw een grooten omkeer ondergaan. 
Vroeger bestonden er zelfs handelsgrenzen tusschen 
provinciën en streken; thans tracht men ze ook te 
doen verdwijnen tusschen de Staten. De gelijksoor
tigheid der vervoermiddelen is een hefboom van ont
wikkeling. 

In- en uitvoer bedroegen op den aardbol 
omstreeks 1860 30 milliard mark. 

* 1866 36.C » D 

l I'-..,,;- OOMBk Wereld ham) cl. 

isr,».,, 
1*7', 
I K ; . . 

187" 

Invoer 
I M l i mill 
H S t t ., 
SL068 „ 
SOJ0Q6 „ 

211,457 
In Knro[in 

Vereen. St. 

It ti 

29,1)00 mill. M. 44,215 mill. M. 
22,014 „ „ 4B,:t40 ,. „ 
2fi,fi77 „ 57,705 ,. .. 
16,798 „ ,. B4,7y« ,. „ 
25.»:») ,. ,. 55,807 .. „ 
27.108 „ * 5fi,566 „ „ 

cn 7,852 at n»ch. met 8.3 mill. luns. 
77,521 zeilsclirn. 12.8 

1 I t L'l IS stnsJlll 
17,741 MÜJCkep 

Olschoon het vervoer te water de vlag moest strij
ken voor de s|»oorwegen , is het toch nog van gewicht. 
Volgens de Statist ik des deutschen Beiches waren 
aan het eind van 1871 in Duitschland 21.374 r i 
vier-, kanaal-, haven- eu kwtachepeu met een in-
hotul van 1.550,000 tons. Heimathstwrechtigt wa
ren verder 46:t sto-unschepen met 13,000 tons en 48 
itoooaechepen waarvan de inhoud niet aangegeven werd. 
Te Keulen wenlen voor het vervoer te water in 1872 
uitgevoerd 910,00^ tont goederen en ingevoerd 564,000 
tuns. In bet zelfde jaar werden te Maiuiheiin door de vlot
ten aangebracht aau stammen I ILt.OOO tons, waar
onder dc dunnere delen niet begrepen zijn. Te 
Hamburg en Allona ziju eveneensin 1872 van de Bo-
ven-Elbe 5,7.'15 vaartuigen aangekomen met 059,000 
tons en 5,717 vaartuigen vertrokken met 650.000 
tons. Alleen bet gewicht der in -cheticn naar lier-
lijn gebrachte ladingen wordt jaarlijks geschat op 

2.2 millioen t o n i , tegen 1.3 nülUoen tone op den lujn. 
Ook in tie toekomst zal bet vervoer te water nog 

van groote beteekenfai zijn. Vooreerst is de uitrus
ting veel eenvoudiger, de exploitatie goedkoo|wr. 
Ten tweede zijn de lage vrachten . thans op de spoor* 
wegen te bedingen voor enkele ruwe grondstoffen, 
te danken aan de mededinging der waterwegen. En 
deze zullen wel willen blijven aanhouden. Ten derde 
breidt zich de kring der te vervoeren voorwet pen 
uit naar gelang der volmaking van de waterwegen, 
daar dc baan de goederen slechts van de stations 
vervoert, terwijl Laad- en lusplaatsen op bijna elk 
punt van den waterweg aau te leggen zijn. Ten vierde 
moet vermeld wonlen. dat bet niet onverschillig is 
of er bij het vervoer groote of kleine beschadiging 
van bouwstoffen en kostbare ruwe stoffen, zooals 
hout en ijzer, plaals vindt. 

Ook aan arbeidskrachten heeft men te water een 
groote besparing. Maar tegenover deze voonleelen 
staan vele nadeelen: de geringere snelheid, de onze
kerheid omtrent het tijdstip der levering, de soms 
zich voordoende noodzakelijkheid van het tusschen* 
vervoer uit de plaats tier voortbrenging naar den 
waterweg en van den waterweg naar de plaats der 
aanwending; eindelijk de gedwongen werkstaking 
door vorst en langdurige droogte. De kanalen blij
ven de voorkeur genieten bij aanzienlijke besparing 
in de vervoerkosten. Men zoeke dus de ontwikkeling 
niet in kostbare rivier-verbeteringen en kanalen. Voor 
landbouw cn nijverheid zijn lage prijzen een levensvraag. 

De schcepvaartkanalen zijn ontstaan uit die kana
len , welke in vlakke, ingedijkte streken voor het doel 
der drooglegging of ontwatering moesten wonlen ge
graven. Rij den kanaalbouw der Romeinen, Ara
bieren , Chineezen enz. kunnen wij niet stilstaan. 
Men zie daarover Stevenson's Canal and lliver en
gineering. In de Nederlanden bestond de kanaal-
vaart reeds vóór dc dertiende eeuw, en toen deze 

merkwuanlige gewesten ten tijde van Karei de Stoute 
en Karei V in bande!, nijverheid en rijkdom alle 
andere landen van den aardbol overtroffen. dankten 
zij d i t , behalve aan hun zeehandel, ook voor een 
groot deel aan hunne kunstmatige waterwegen. Daar 
is 'het kanaal eeuwenlang «Ie eenige weg van het bin-
nenlandsch verkeer geweest; het heeft uit een onher
bergzaam land den hloeicndsten onder de beschaafde 
Staten gevormd. De algemeene aanwending werd ech
ter eerst mogelijk door de schutsluis. De verdienste, 
het eerst daarmede in heuvelachtig land het vervoer 
te water te hebben in bet leven geroepen, komt, 
volgens Hagen, den Fianschen toe ( ' ) , die, de Ne
derlanders navolgende, in de zeventiende eeuw veel 
groots in kanaalbouw totstandhtachten (kanalen: 
van Briare, 1642) tusschen de Seine en de Loire; 
du Midi, tusschen de Garonne eu de Middellandsche 
zee, 1084; van Bourgondir, tusschen de Seine en 
de Snóne, 1773—1832: van St.-Quentin, dat de 
Schelde, de Sambre, de Somme en de OkM ver
bindt. 1 7 2 2 - 1810). In Engeland ontwikkelde de 
kanaalbouw zich voornamelijk in de tweede helft 
der vorige eeuw. Het Bridgewater-knnnal tusschen 
Manchester en de Mersev werd in 1776 voltooid , het 
Grand- 7V«»/i-kanaal of Trcnt-Mersg in 1777, het 
Coventrg-kanaal in 1790. Ook verdient vermelding 
bet /-ort/i-Ccj/rfe-kanaal, als een der eersten voor 
zeeschepen. In 1825 werden aandeelen van Rritsche 
kanalen, rijk aan verkeer, met het tienvoud van 
hunne nominale waarde betaald. 

In Duitschland stiet men langen tijd op de Klcin-
ataaterei. Ook waten in Zuid- en Middel-Duitsch-
land de terrein-voorwaaixlen zeer ongunstig. In Noord-
oost-Duitschland werd toch reeds in de zestiende eeuw 
i-en kanaal tusschen de Elbe en de Havel gegraven, 
iu de zeventiende bet Eriedric.h- Wilhelm»-kanaal tus
schen Spree en Oder (1668). Het Finow kanaal, 
tusschen de Oder en de Havel , werd voor een groot 
deel in de zeventiende eeuw aangelegd, enz. enz. 

In onze eeuw bleef Duitschland echter ver ten 
achter bij Nederlaud , Frankrijk , Engeland en Noord-
Amerika. Fiankrijk bezat in 1877 (zonder Elzas-
Lotharingen te rekenen) 2736 kilometer eigenlijke ka
nalen cn 536 kilometer canaux assimilés aux rivières 
(zie Molinos. Savigation inférieure de la Erance.) 

De pogingen der Engclschen, snelle vaarten op de 
kanalen totstand te brengen , hadden geen goeden uit
slag. De gezamenlijke lengte was toen 4560 kilometer. 

In 1870 telde men in de Vereenigde-Staten 81 
kanalen, lang te zamen 7580 kilometer. 

In lielgie en Nederland sluiten nu de mazen van 
het kanalennet nauwer tlan elders. 

lu Frankrijk , Engeland en Relgié te zamen op 
100,000 inwoners 17 kilometer. 

Iu Pruisen slechts op 100,000 inwoners 2.3 kilo
nieter. 

In Frankri jk, Engeland en Itelgie op 1 • geogr. 
mijl of 56 K M 3 1.13. 

In Pruisen slechts op 1 • geogr. mijl of 56 
K M * 0.075. 

In 1874 waren in Duilschland 1876 kilometer 
gereed, waaronder 532 toegankelijk voor rivierschepen. 

De vernielingsoorlog tusschen spjorbaan en water
weg was een krachtige werkzaamheid, op het hier 
behandelde gebied ongunstig. Nu echter treedt in 
Duitschland de mcening op den voorgrond, dat de 
•poorwegeo de uiterste grens van werkzaamheid 
bereikt hebben en tariefsverlaging niet meer te hopen 
is , zoodat men weder de waterwegen wil opzoeken. 
Dit is echter eene grove dwaling. Men make slechts 
een vergelijking met Engeland: daar vervoeren de 
lianen per kilometer driemaal zooveel goederen en veel 
meer dan het drievoud van het aantal personen Zoo 
had de Great Northern reeds vóór eenige jaren hon
derd vier en vijftig treinen uit Londen per dag, en nabij 
die stad saven sporen, opdat de sneltreinen de gewone 
zouden kunnen voorbijstoomen, zonder dat deze behoef
den uit te wijken. De directeur-generaal maakt zich zelfs 
sterk, op die lijn tweemaal zooveel te vervoeren als 
zij nu doet. Een getal van tachtig treinen daags is 
voer een Rritschcn spoorweg matig. De meeste in 
Duitschland aller wonderbaarst ontworjien kanalen 
kunnen bezwaarlijk in een jaar meer dan anderhalf 
millioen tonn vervoeren. Gaat een trein vol af 
en keert hij met een vijfde der volle lading terug, 
dan zijn negen of twaalf treinen daags toereikende 
om met de kanalen den strijd vol te houden. Zij 
moeten dus naar andere middelen uitzien, um aan de 
spoorwegen te ontnemen, wat deze niet bij machte 
zijn te vervoeren. 

Engeland beeft een groot voordeel als eiland. De 
regen valt er regelmatiger dan in Duitschland ; de 
waterstand der rivieren wisselt er minder af; ijs is 
er zeldzaam. In Duitschland stremt de vorst de vaart 
drie tot vier maanden 'sjaars. Ondanks die voor
deelen waren van de 7 % millioen ton» kolen, die 
in 1874 Londen binnenkwamen, bijna twee derden 
|wr spoor aangevoerd, iets meer dan een derde over 
zee en nog n iet een duizendste per kanaal. 

Welke rol de Engelsche reederij in het woreldver-

(i) Omstreek» 1450 nprak l.conc Oattista Albert! er ech
ter reed- van iu xiju boek he re aedificatoria. 

keer speelt, leert ons een blik in de opgaven van 
Veritas te Parijs cn in Globe, bandlioek tier Lon-

densch-1 Zeeverzekering-maatschappij. 
In 1879 bedroeg dc tonsinhoud van al de zeil-

schep.^ d-* wereld 14,103,005, waarvan 5,584,128 
voor Engeland en zijn koloniën Van de 5897 
itoOOKhepea bezit het 3542 ; van de 4,021,809 
netto tons2.555,575. Dus te zamen van de 18,1 25,474 
tons bijna de helft. 

Om van Duitschland te verzenden naar een over-
seeaebe haven moet men dikwijls eerst zich wenden 
tot Engeland. De llritsche zeevrachten zijn zen bil
lijk : voor ijzer betaalt men minder van Londen 
naar Australië dan per spoor naar Glasgow; soms is 
de vracht slechts zeven en een half mark per ton. 
Voor kolen geldt dit ook. 

In Engeland zijn dc meeste kolenmijnen nabij de 
kust, in Duitschland ver daarvan verwijderd, 

Engeland bloeide reeds vóór den ondergang der 
Duitsche Kleinstaaterei en ontving al/oo een stroom 
van geld en waarden. Dijna alle Fiigelschen ver
trouwen hij voorkeur hun geld aan hun banken; 
vandaar meer omloop ervan. Zij zijn vlugger in het 
bedienen; zij geven aan hun fabrikaten een prac
tise!) uiterlijk . dat behaagt. Men soefce hun welvaart 
dus niet in de kanalen. Bij hen is de ophooping 
van rijkdom bet snelst. 

Volgens Dudley Raster was het inkomen door 
belastingen getroffen: 

millioen pond sterling. 1814—15 
1843 
I8H5 
187 

1 M 
251 
um; 
571 

Wordt dit inkomen cn het niet-belaste gekapita
liseerd op de wijze, waarop Robert Giffen het doet 
(bij de werkelijkheid achterblijvende), zoobl i jk t .dat 
het vermogen bedroeg i 

1865 6113 mill , pond sterl. 
1875 8548 » » •( ' ) 

dus: jaarlijksche toeneming 243 • » > 
Belasting op de erfenissen geheven : 
in 1 8 4 J van 1200 mill , pond sterl. 
» r i 8 0 4 » 2200 » » * 
D 1875 ' i 5000 B » » 

Daarvan ontstonden in 10 jaren 1500 t o s 
Tegen brandgevaar verzekerde waarden, volgens 

Porter, Progress of the Nation 
1801 232 mill , pond stert. 
1845 745 » » » 

Volgens Ijeon Lev i : 1867 1365 » n » 
In de spaarkassen werden gelegd : 

1830 13.5 millioen pond sterling. 
1870 70 • • P 

In- en uitvoer te zamen: 
1801 
1845 
1873 

Uitgeklaard: 
1809 
18Ï:> 
1876 

71.5 millioen pond sterling. 
135.3 » i i 
082.3 • o » 

3.4 millioen tons. 
10.7 
50.7 » 

Dat deden toch waarlijk niet de kanalen. 
Het moge waar zijn, dat de bit nlattdsche scheep

vaart ïn Duitschland verwaarloosd is geworden en 
tenarhtcr gesteld bij het spoorwegvervoer, dat de 
tollen als een rem hebben gewerkt, maar ook de 
ijzeren banen zijn geruimen tijd niets tuinder dan 
eeu rijke linm vau inkomsten geweest, en ook thans 
nog worden zij zwaar gedrukt door de RijksposL 

Men kent tien feitelijken toestand niet als men 
andere landen aan Duitschland tot voorbeeld stelt, 
wat hnn kanaalwezen betreft, ll.v. Molinos ont
werpt in zijn boek een lieeld van de Fransche kanalen , 
dat wel geschikt is aan te toonen, hue een kanaal-
net niet moet wonlen aangelegd en geëxploiteerd. 
Velen hauwen gedachteloos na wat een zoogenaamde 
«autoriteit" beweert. Hoe onvolkomen het hoogge
roemde Fiansche kanalennet i s , blijkt o. a. uit de 
verschillende diepten: ' / i , 1, 2 11.; van desluizen 
ïs dc eene 8 30 M . brêêd en 181 M lang, de andere 
10.5 l l breed en 96 M . lang. de derde 5.2 M breed 
en 38 M. lang. Op bet eeue kanaal kunnen sche
pen varen vau 10,000 centenaar lading, terwijl op 
hel andere vaartuigen van 5000 niet voortkunnen. 
Een Vlaamsch vaartuig {Pinassê), dat met 5000 
centenaar de Sambre opgaat cn Parijs met volle 

lading bereikt, moet op den weg naar L y o n , wegens 
vermindering «an de diepte, twee malen lossen, maar 
te La Roche moet zelfs de geheele vracht worden 
overgeladen op een kleiner vaartuig, omdat de slui
zen den doortocht niet meer gedoogen; te Lyon 
moet dit nog eens worden herhaald. Die geble
ken kunnen worden verholpen, maar niet bet gemis 
van water, waaraan alle Fransche rivieren in hooge 
mate lijden; daartegen baat ook niet het ontworpen 
groote zeekanaal, dwars door Frankr i jk , van den 
Atlaiitischen Oceaan naar de Middellandsche Zee , dut 

(I) Dit get nl komt vrijwel overeen niet Je berekeuing van 
Harper's Magazine, ilat het vermogen van Kngelnml 44 mil-
liitnl tlullnr bt'ilrua.'t. üie overeenstemiiiitur zet ltraclit bij aan 
zijne berekening .litt Neilrrhiml 11 IJ, millianl dollar rijk is, du*. 
betrekkclijk tweemaal 100 rijk al» r.root-Brittaniiic eu Ierland. 

slechts am militaire bet eekenis heelt, als Engeland , 
wegens zijn stelling bij Gebraltar, deze zee in oor
logstijd afsluit. 

In de andere landen ziet het er niet veel beter 
uit. Men moet het den schrijver der Studiën über 
Bau-und Itetriebsueise eines deutschen Canalnctzes 
als een verdienste toerekenen, de verkeerde beschou
wingen op dit punt te hebben ontzenuwd. 

Zijne bewering echter, dat betere waterpassing, 
grootere dwarsdoorsnede der kanalen en grooter laad
vermogen der srhe[ien . in vereeniging met goed 
georganiseerde, door eeu kanaal maatschappij zelve in 
handen genomen exploitatie, de rentabiliteit zullen 
waarborgen, is vooi- Duitschland niet zonder beper
king aan te nemen. Wel-is-waar kan Duitschland 
zijn voordeel doen met de ervaiing van andere lan
den, maar zijn spoorwegen nebben zeer lage tarieven 
en zullen dus gevaarlijke mededingers zijn bij den 
aanleg van eeu kanalennet. Dit net zoude zeker niet 
minder tlan duizend millioen mark kosten, waar
voor tins jaarlijks 50 millieen zou moeten worden 
Opgebracht. De goedkoopheid der Noonlamerikaau-
sche kanalen, meer schijnbaar dan werkelijk, is te 
danken aan den billijken prijs van den grond. Het 
geld zou veel voonleeliger wonlen aangewend, door 

uitbreiding en verbetering van bat spoorwegnet. 
Vóórdat men aan het bouwen vau kanalen gaat, 

moeten ecii t de rivieren verbeterd wonlen Wij zijn 
in het geheel niet tegen scheepvaart kanalen , gelijk 
anderen, die uitsluitend laiidhouwkaiiulen verlangen. 
Iu Duilschland heeft men het tegendeel van het 
ideaal van een goeden toestand der wateren. Over-
stioomitigen , moerasvorming, dorheid , wegvloeien 
vau slib naar zee — dat alles doet jaarlijks mi l l i -
oenen verloren gaan. Van de drijfkracht van het 
water wordt up verre na niet genoeg voordeel getrok
ken. In de lente is er tc veel water, in den zomer 
te weinig, en tie bevaarbaarheid is jammerlijk. 

Als hoofdoorzaak is het onoordeelkundig verwoesten 
van bosschen te beschouwen ; vervolgens de vernieling 
van de vele vroegere vergaarkommen ; het onlogische, 
onzinnige stelsel, dat gevolgd wordt b'j de verbete
ring van de rivieren, namelijk de vernauwing van 
het dwanproAeL Wis bet ten top wil zien gevoerd, 
ga naar Tschicherzig of Gipsthal. Wie logisch denkt, 
vraagt zich onwillekeurig al', of het met rede begaafde 
menschen waren, die zulk eeu in[ieimen van den 
stroom bedachten. Wordt het dwarsprofiel over dc 
geheide lengte vernauwd, dan stijgt de bodem door 
beziuking van zand sneller dan in "onverbeterde" 
rivieren. 

D e middelen tot verhelping van het kwaad, door 
het elfde congres van Duitsche landbouwkundigen 
voorgeslagen, waren: 

l o . aanleg van een dicht, eenheid bezittend net 
van ivgetirnctiiigs-siatioiis over geheel Duitschland ; 
achtereenvolgende verbetering van gebrek tan regen 
duur doelmatige boscbteelt; 

2o. de beschikbare bron- en regenwateren moeten 
in het waterrijke jaargetijde door allerlei inrichtingen 
(stuwen, verzamclkoinmcu, enz.) worden bewaard 
voor het waterariue jaargetijde, om den afloop regel
matiger te makeu; 

3o. waar de tweeledige aanwending van water, als 
drijfkracht en vloeiing , met elkander wedijveren , moet 
steeds deze hel meest begunstigd wnrden, die in het 
concrete geval zeker en op den duur de hoogste 
brutowinst belooft;(') 

4o. het tegenwoordige stelsel van rivier verbete
ring moet voorgoed worden verlaten en vervangen 
door |Kililerslelsels of breedere stoom profielen, en in 
beide gevallen moet gewerkt worden op gelijkmatig 
die|M* kanalisatie; 

5o. de door kanalisatie bevaarbare stroomende 
wateren moeten door eenheid van dwarsdoorsnede 
bezittende kanalen tot een eenheid bezittend nationaal 
waterwegstelsel wonlen ver'ionden. 

De Allgemeine Zeitung besloot haar nommer van 
5 December j l . (Nu. 339) met deze twaalf stellingen 
van Kar l Heuser: 

a. De bewering, dat de Duitsche spoorwegen tot 
de grens van wat zij vermogen gekomen z i jn , is 
geheel onhoudbaar. Integendeel, bijna elke Duit
sche ijzeren liaan is zeer goed ins'nat, buiten het 
reeds nu be-taande verkeer, ook nog het geheele 
vervoer van eeu kanaal van b.v. 1 1 '. ; millioen tons 
per jaar, overeenkomende met een vervoer door negen 
tot twaalf goederentreinen iu elke richting daags, 
over te nemen. De Engelsche spoorwegen verrichten 
nog veel meer. 

b. Opdat de aanleg van een kanaal de voorkeur 
boven tien aanleg van eene ijzeren baan verdienc, 
moet de kanaal vracht aanmerkelijk goedkooper zijn 
dan de spoor weg vracht tusschen dezelfde eindpunten , 
daar anders het vervoer toch ten bale vau de mede
dingende ijzeren haan komt. 

c. Het kanaal zal iu den regel niet alleen eeu 
wezenlijk grooter aanlegkapitaal per lengte-eenheid, 
maai' ook een wezenlijk grootere gezamenlijke lengte 
TOntaren itan pon spoorweg tusschen dezelfde eindpunten. 

d. Afgezien vau bet onder b vermelde, moet ook 
(!) Waarom uiet liever de hoogstfl netto*wiu«t> 
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het tarief (Tarifsatt) van het kanaal, in verhouding 
der meerdere lengte van den waterweg, lager zijn 
dan hel daaraan beantwoordende tarief der ijzeren baan. 

e. Het kau zoowel voor een kanaal als voor een 
spoorweg rationeel zi jn, bijTattetelllng(Normirung) 
van het tarief voor een bepaald artikel, bijwijze 
vnn uitzondering van de rente der bouwsom geheel 
of gedeeltelijk af te zien, om daardoor dit artikel 
eerst voor vervoer, d. i . voor mededinging, geschikt 
te maken. Door deze handelwijze kan veelzijdig 
nut gesticht worden, terwijl geen der overige in ver
zending komende artikelen daardoor meer belast wordt 
dan anders geschieden zou 

Van dit standpunt beschouw I, is bet vóór korten 
tijd als proef voor bet Oppersilezische kolenbekken 
ingevoerde tarief wel te rechtvaardigen. als het 
slechts eeu zeer klein overschot boven de kosten 
afwerpt, wat vermoedelijk het geval zal zijn. 

f. Van het onder e vermelde except ion eele middel 
kan een s|>oorweg l t ! meer gebruik maken , naarmate 
de rente van zijn aanlegknpitaal door opbrengsten 
uit bet vervoer van hooger belaste goederen en uit 
het pei-sonenvcrvoer reeds verzekerd is; bij een kanaal 
gaat dit minder _ . daar het bijna uitsluitend 
voor het vervoer vun groudstotlen in massa, die geen 
hooge tarieven diagen kunnen, is aangewezen. Wan
neer echter de rente van zijn bouwkapitaal door de 
inkomsten uit hei voorhanden zijnde vervoer reeds 
gedekt i s , kun in>k hier, in het lielung van een 
artikel dat eerst nog moet worden geschikt gemaakt 
voor trar.sjmrt, de uitzondering wonlen ingevoerd. 

g. Voor het kanaal, zoowel als voor den spoor
weg, moet in het algemeen en als regel de eisch 
gesteld worde, dal dc vracht de gezamenlijke kosten 
ISelbstkosten), de rente van het geheele aanleg
knpitaal eronder begrepen, dekt; want zelfs als de 
Staat eigenaar van het geheele wegennet was, zou 
het niet billijk en waarschijnlijk ook niet door te voeren 
zijn, ter gunste vau de bij het vervoer rechtstreeks 
belanghebbende burgers, de rente van het aanleg-
kapitaal op de sch Iers der gezamenlijke belusiing-
seluiMigen te schuiven. Aan de andere zijde moet, 
in het Indring der volkshuishouding, het tarief niet 
hooger zijn dun tot bereiking van een voldoende rente 
noodig is. 

h. Bij een kanaal moet, wegens de grootcre nan-
legsom, een hooger bedrug voor rente in bet tarief 
worden opgenomen dun bij de ijzeren baan behoeft 
te geschieden; daarentegen zijn de kosten vun het 
vervoer in engereti z in , d. i . zonder het bedrag voor 
de rente, hij het kanaal aanmerkelijk geringer dun 
bij den spoorweg. Kon van de rente der aanlegsom 
geheel worden afgezien, dan zou. wat goedkoop
heid van vervoer betreft, het kanaal een niet te ont
kennen voordeel boven den spoorweg hebben. Dit 
kun bij zulke kanalen, welker bouwkapitaal leeds 
geamortiseerd is , het geval zijn, maar is bij nieuw 
te bouwen kanalen echter uitgesloten tot na de schuld
delging (volgens g). 

l . Er is zekere uitgebreidheid van verkeer, waarbij 
het in de rente van een hoogere aanlegsom liggende 
nadeel tegen het iu de geringere vervoerkosten (in 
engereti /in) liggende voordeel zoo opweegt, dat de 
gezamenlijke kosten, die van de rente eronder be
grepen, gelijkstaan aau die, welke het spoorweg
vervoer veroorzaakt. Beneden deze grens is de spoor-
weg. eu erKiveti het kanaal in hel gunstigste geval , 
d. i . bij de mogelijkheid het laagste tarief te kunnen 
vaststellen. 

k. Men zal den onder i bedoelden omvang van 
verkeer op ongeveer twee millioen tons 's jaars, 
vetvoenl over de geheele lengte van het kanaal of 
den spoorweg, kunnen schatten. Zul dus tic bouw 
van eeu kanaal rutinueelcr zijn dan die vnn een 
Spoorweg tusschen dezelfde eindpunten, zoo moet, 
tengevolge van het onder b gestelde, de geta-
mentijke hoeveelheid te vervoeren goederen nog 
aanmerkelijk meer bedragen dnn twee mi Hoen 
tons 's jaars over de geheele lengte; voor geen der 
totnutoe in Duitschland ontworpen kanalen valleen 
verkeer van zulk eeu uitbreiding mei eenige zeker
heid te verwachten. 

/. Nu voor Druisen de toepassing van het staats-
baan-stelsel eene besloten (en voor een groot deel 
reeds volvoerde) zaak geworden is , schijnt bet ratio
neel, dut de Slaat zW geheele net der ijzeren 
hanen en kanalen iu zijne hand vereenige en hun 
gezamenlijk uunlegkupituul volgens een goed plan 
amortiseere. 

m. Onder deze voorwaarde kau ook de bouw 
vnn nieuwe kanalen worden aanbevolen; want mocht 
ook al niet terstond daarvan werkelijk goedkoopare 
tarieven dan op de s|ioor wegen, bij gelijke hoeveel
heid vau vervoer, le verwachten zijn. dat) wordt 
duardoor toch uun het land voor de toekomst het 
voordeel der g Ikoopst mogelijke goedereiitatieveti, 
en daarmede een buitengewone en hoogst wensche
lijk e stijging van zijn vermogen lol mededinging op 
de binnen- en builenluridsche markten, verzekerd. 

Aan deze stellingen moeten wij er nog drie toe
voegen : 

I. Kanalen kunnen slechts rente afwerpen, als 
zij met de zee iu onmiddellijke gemeenschap staan 
ut twee behoorlijk geregelde rivieren verbinden, die 
uitmonden in twee uroo'e , aanmerkelijk van elkander 
gescheiden, deelen der zee, dewijl zij eerst dan eeu 
vracht vuu meer dau twee mil hoen tons 's jaars 
kunnen hebben. 

II. Hel tegenwoordige slulsstelsel is, wegens ver
bruik van een Ie groote hoeveelheid water en hei te 
groote oponthoud bij elke sluis, i« verwerpen, en 
daarvoor moeten de hydraulische slubtun van Anderson 
wonlen ingevoerd 

III Het verkeer op de gezamenlijke waterwegen, 
de inderdaad verbeterde rivieren en de kanalen van 
voldoende dwursdmu snede, moet door algemeene invoe
ring van de kuboMeepvuart gemakkelijker worden 
gemaakt. 
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ABCIHTI ' t TI'BA KT A M R I T I A . 
Vergadering, gehouden '28 December 18*1. 

N i te/iiiL' der notulen heet de Vooi zit ter de i heer 
Westcibach, als nieuw lid der Vereeniging, welkom. 

Daarna leest de Secretaris een schrijven voor van 
Prof. E. Gagel te Delft, waarbij die heer verklaart 
onder dankbetuiging het eereliduiaatschnp te aanvaar
den, hem door de Vereeniging » Architecture et Ami-
ci t ia" aangeboden. Tevens verzoekt hij , alsdonateur, 
de Vereeniging, waarvoor hij zooveel sympathie gevoelt, 
te mogen steunen. 

Deze mededeeling wonlt met toejuiching ontvangen, 
waarna de Voorzitter cn de heer Pothumus Meyjes 
eenige tijdschriften voorden leescirkel afslaan, waar
voor hun dank gebracht wonlt. 

De heer Van A r k e l , lid der commissie, die zich 
met het behandelen van bepaalde onderwer|ien belast 
heeft, houdt daarna zijn aangekondigde bijdrage over 
Binulerialeukeunis." 

Spreker deelt mede, dat b i j , in aansluiting ,an 
het vroeger door hem medegedeelde, dezen avond 
het een en ander zal in het midden brengen over 
de verschillende soorten vau bergsteen. 

Na een korte schets van de wording der gesteenicn 
iu het algemeen langs vulkanischen eu neptunisclicn 
weg , gaat spreker over tot het behandelen van de 
tufsteen, een steensoort, die vroeger zeer algemeen 
iu ons vaderland gebruikt werd, cn die men thans 
weder tracht in zwang te brengen. Hij vermeldt, 
dat de tufsteen op vele plaatsen gevonden wo^tt, 
doch dat vooral aan den Dijn bij Lnach en Brohl 
aanzienlijke hoeveelheden van deze steen opgedolven 
worden. Zij is groolendeels van vulkanischen oor
sprong en heeft baar ontslaan te danken aau de 
vele vuurspuwende bergen, die vroeger iu den Eifel 
voortdurend in werking waren, schoon zij thans uit
gedoofd schijnen. Enkele streken leveren de zooge
noemde kulktufsteen , die waar-schijn lijk van neptu-
in-i I K formaties afkomstig is. 

De vulkanische tufsteen komt voor in twee soor
ten , een harde en een zachte. De harde tufsteen 
wordl dieper in den grond gevonden dun de zachte, 

1 cn is niet zoo poreus en met puimsteen vermengd 
als de zachte. Deze laatste soort, die bij Brohl 
gevonden wonlt, dient tot het malen van tras, welke 
industrie vroeger vooi namelijk te Do,drecht bloeide. 

De harde tufsteen , die uit Wel ben en Bieden komt, 
is een uitnemende bouwsteen, soms wel wat grof
korrelig . maar zeer gelijkmatig en van een gering 
soortelijk gewicht. In dc middeleeuwen zijn veel 
bouwwerken in ons land van deze steen gemaakt, 
en zij beeft daardoor eeu groote vermaardheid gekre
gen , niet alleen wegens hare goede kleur, maar ook , 
omdat zij zoo goed tegen het klimaat bestand is, 
Vele gebouwen in Duitschland zijn in den laatsten tijd 
vau tufsteen opgetrokken, o. n. de Appollinaiiskerk 
te Remagen, het Museum en het Stedtiheater te 
Keulen, het PoK'technicum en het Chemisch Labo
ratorium te Aken, enz. Wegens haar gering gewicht 
is de tufsteen ook bijzonder geschikt voor gewelven. 

De steen verbrijzelt bij eene Indasüng van 145 
K l i . per cM*. en neemt f!)"/., van baar soortelijk ge
wicht , dat. 1.5 bedraagt, aan water op. Het gewone 
vlakke werk kan franco Amsterdam gelevenl worden 
tegen ƒ 4 0 per M s , doch verlangt men lijstwer
ken en ornementen, dan wordt de prijs hooger. 

Na eenige medeileolirigen omtrent bet keuren vuu 
tras, eindigt spreker zijn bijdrage, die door het ver
toond) vau onderscheiden munsters werd toegelicht. 

Eenige discussie volgt, waarna deu heer Van Arkel 
de dank der Vergadering gebracht wordt. 

Het woord wordt nu verleend aan den heer Weiss
man , die in korte trekken bet leven en strevea schetst 
van den beroemden architect 0 . E. Street, onlangs 
overleden. 

Street was de eerste, die uu de bizarre vormen 
vun den Engelsclien Tudorstijl, zoouls die door Ptigiu 
en zijn school werd toegepast, en waarvan bv. het 
Parlementsgebouw* een voorbeeld is, dc meer strenge 
vormen der 18e-eeuwsche gothiek veld zocht te doen 
winnen. Dank zij zijn groote talenten, gelukte hem 
dit. Street was niet alleen een zoo ijverig leckenaar, 
dat hij nooit duldde dal een andere baud dnn de 
zijne aan zijn Ontwerpen arbeidde, maar ook zeer 
welbespraakt cn iemand van algemeene ontwik
keling. Ilij had etui harden snijd te kampen, 
en vierde juist een zijner schoonste triomfen, daar 
bij dit jaar tot president van het Koninklijk Instituut 
benoemd was, toen de dood een einde aan zijn leven 
maakte. Behalve zijn hoofdwerk, de Courts of Luw 
nuhij Temple Bar te Londen, beeft Street vele kerken 
gebouwd en gerestaureerd. Engeland verliest in hein 
een zijner bekwaamste architecten. 

Nadat nog eenige ontwerpen van Street gecircu
leerd hebben, stelt de voorzitter de leden in kennis 
met de jongst vei-schenen aflevering van Paul Lnto-
rouillv's prachtwerk »I.e Vatican el la Basilique de 
St-Pierre a l ïome", waarna de lieer Loning namens 
den beer A . L . van Oendt de door luutstgenoemden 
heer, in vereeniging met den heer P. J . II. Cuypers, 
ontworpen plans voor het Centraal Peixmeristation te 
Amsterdam ler bezichtiging stelt. 

Een en ander wordl mat lielajigstdling beschouwd, 
cn den kuustgevers voor hun bemoeiingen dank
gezegd. 

Op de uitgeschreven prijsvraug van oeen betim
merd plafond voor eeu ecizaul" zijn drie antwoorden 
ingekomen met de motto's u.Muhlzcit", »A , B, C " 
en • Eetzaal." 

De beer Weissman, als rapporteur van de Com- [ 
missie, belast met bel oplos-en der in de vrnagbus | 
gevonden vragen , leest dai di- lotdiisver sedert I 
de laatste maal door de Commissie vastgestelde ant
woorden voor. Deze zeer uitvoerige antwoorden zul
len in het jaarverslag een plaats vinden. 

Op de vraag: w.Moet het iesluureereii geschieden 
in den stij l , waarin het te resiaureetoii gelmuw is 
opgetrokken, of mug de restauratie geschieden in 
gewijzigdeu vorm?'' luidt de conclusie vau het ant
woord der Commissie, dat hij, die met de restauratie 
van een gelxiuw belast i s , alle deelen, die eenige 
kunstwaarde hebben, moet restanrceren in den stijl 
wnurin zij werden opgei rokken, doch dat alleen tot 
afbreken en wijzigen mag worden overgegaan, wan
neer een gedeelte zuivere utiliteitsbouw is en dus 
geen kunstwaarde bezit. 

De vraag ; ols de zoogenaamde oud Hollandsche stijl 
wel geschikt voor monumentale gebouwen uls musea, 

paleizen van justitie enz., of is hij niet meer ge
schikt voor kleine gevel.jus mei lijtie détai ls?" wordt 
in dien zin beantwoord, dat de zoogenaamde Oud-
Hollnndsche stijl moeilijk voor een monumentaal 
gebouw kan gebruikt worden, wegens zijn gemis 
aan eenvoudige lijnen. W i l men echter dien stijl 
toepassen, dun meende de Commissie te moeten aan
raden , den stijl ui! de ] • he'1'; der zeventiende 
eeuw ie kiezen, daar die niel meer zoo overladen 
is , als in vorige perioden hel geval was. Als viwr-
beeld weid o.a. gewezen op de Wisierkerk te Am
sterdam. 

Ten slotte wordt voorgelezen het antwoord op 
de vruag: "Is het nut van versnijdingen aan fun-
decringsmuren van gebouwen, die geen weerstand 
legen grond druk uitoefenen, doch enkel tot onder
steuning van bouwmnreii di-tien . niet /.eer denk
beeldig en zouden zij niet kunnen vervallen.'" De 
conclusie was. da 1 de Commissie op zan Igronden 
het behoud der versnijdingen wenschelijk achtte, 
maar dat men bij paalfnu doeringen versnijdingen 
niet n.Mslig achtte bij die muren, waar niet te vree
zen is, dat door cventueele oiilgtaving van buiten, 
groii'ldruk van binnen kun ontstaan. 

In de viaagbus wordt gevonden de volgende 
vraag: wieder bouwmeester weet bij ervaring, dnt 
men eerst door lange ondervinding volkomen op de 
hoogte komt van alle eischen der constructie. Is 
het uu een wanbegrip dut een architect, zooals iu 
Frankrijk en Duitschland veel geschiedt, voor groole 
werken zich verbindt mei een ingenieur of ervaren 
constructeur, om te zamen, de eoi ste voir het esthe
tische, de tweede voor het constructieve gedeelte 
zorgende, ze uit te voeren.' Een architect, zich 
steeds toeleggende op de schoone bouwkunst en het 
bestudecren der poducten van de liesle tijdperken 
vier verschillende stijlen , kau onmogelijk op dc hoogte 
der constructie zijn en beeft daarvoor zelfs niet de 
noodige ambilie. Is dit inzicht juis t /" 

Daarna wordt deze laatste vergadering van het 
jaar ! H 8 | gesloten. 

Berichten es mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

*s Oravenhage. Onder bescherming van Z. M . 
den Koning is alhier een Vereeniging opgericht, den 
titel voerende van «Koninklijk Oenootschap van Ne
derlandsche ui|iiarellisten". Dil I ienootscbnp stelt 
zich voor iu de maanden Jul i . Augustus en Scp-
tetulier vnn hel a. s. jaar zijn eerste tentoonstelling 
te houden in de Gothisehe ziialvau bet vroeger paleis 
van Willem II, daartoe door Z. M . den Koning wel
willend Ier [«'schikking gesteld. 

Tol bestuurderen van dit Genootschap, dut weldra 
binnen en biiiteulnndsche kutisteu.ii en zal uil noodi
gen , het lidmaatschap der Vereeniging te aanvaar
den, zijn door Z. M. den Koning benoemd : de heeren 
11 F. C. ten Kate, alhier, Cb . Roehussen, te Rotter
dam en C. Springer, te Amsterdam, uilen oud presi
denten der Maatschappij r»Arli et Amicitiae" te Am-
stenlum. 

— In het voorgaande nummer weid met «vu enkel 
woord gesproken over een voorstel aan den Gemeen
teraad tot het brengen van wijziging in dc voor
waarden , totnutoe gesteld bij de goedkeuring van 
plans voor den aanleg van stralen, in zake de over
neming daarvan. De commissie van bijstand voor de 
plaatselijke werken en eigendommen had als hare 
meening geuit, dat in den liestaaiidi-u uu houd baren 
toestand slechts dan verbetering knn worden gebracht, 
wanneer de Baad voortaan bij goedkeuring vun utra-
tenplniis het beginsel aanneemt, dat de op die 
plans voorkomende straten onmiddellijk kosteloos 
aan de gemeente worden overgedragen, eu dat door 
den aanlegger bovendien het bedrag gestort moet 
worden, dat voor de ophooging eu bestraling bene
vens voor het ouderhoud duurvnn gedurende de lie-
bouwing noodig zal zijn, en wel teneinde alsdan 
naar gelang der behoefte die straten te kunnen voor
zien van riolen, gas- en waterleiding. Met dit advies 
hebben Burgemeester en Wethouders zich vereenigd. 

Een der leden ontwikkelde verschillende theoreti
sche en practische bezwaren, op grond waarvan hem 
dit voorstal onaannemelijk is. Ilij voorzag bij het 
Stellen vau deze voorwaarde, dat de uitbreiding der 
gemeente daardoor zal worden tegengehouden. Ook 
zag hij niet i n , dat de Baad of het Dagelijksch 
Bestuur de macht bezit om tot hare naleving te dwin
gen. Was de overneming der straten door de ge
meente vroeger een gunst, thans wordt zij den 
bouwers als oen verplichting opgelegd, en wel onder 
zeer Ituzwarende (iiiunciecle voorwaarden , gelijk spr. 
• fat in het breede uiteenzette. Ken ander lid bestreed 
de bedenkingen en toonde aan, «lat de toestand voor 
de bouwers feitelijk dezelfde blijft , dal alleen de 
volgorde bij du overneming van nieuwe slraten ver
andert en dat door dit vooi stel opzettelijke tegen-
wei king van dén kant der fwuwers voorkomen en 
het algemeen In-lang gebaat wordt. — Het voorstel 
werd aangenomen met 4 stemmen tegen. 

Amsterdam. In de vergadering van stemge
rechtigde ingelanden van den Legnn-er--older is tot 
voorzitter benoemd de heer J. C. van Huttum, te 
SUed recht. 

Utrecht. Te Soest zijn de werkzaamheden aan
gevangen voor de walei leiding, die Weldra dezeslad 
van zuiver drinkwater zul moeten voorzien. Daartoe 
wordt op de heide tusschen «de Duinen" en den 
«Berg" een bassin gegrnvcii van '2'J meter diep. 

Maastricht. Het Dagelijksch Bestuur heefteen 
deskundige uit Keulen onllioiloii, om advies te geven 
over een nan te leggen wutei leiding. 

's-Hertogenbosch Door tal van gasgebroikers 
is een adres aan den Gemeenteraad gericht . waarin 
adressanten met het oog op het electrisch licht, het 
Oprichten van een gemeentelijke gasfabriek outrnden. 
Zij dringen aau op het sluiten van een nieuw con
tract met dc concessionarissen der beslaande gasfa
briek , waarbij de prijs van het gas zou moeten 
bepaald worden op 8 cent per H 3 . 

tiinkoiBliifiiiuiNi van iintMMt'diniri 
Ha-md**-, l J«n . 

S-NafO, le 1 uur, door burg. en weth.: bet vervaardi
gen eo leveren van gegoten-ij/ereii buiz iel hulpstuk
ken, len behoeve der duinwaterleiding. 

Bres* . te 7 men. door den architect A. Verlegb. voor 
A. S. Verhoeven, bij J. Bul: eene verandering aan 2 
buizen op den Huagdijk. 

Dinsdag, a Jan. 
kart c r u e » , le l'J uren, bij llekkering: bet vergraven 

v.ui het veen ui de kanaullijn | Stieltjes-kanaal), over eeue 
breedte van 40 en eeue lengte van omstreeks 3000 M. 
Inl. bij den secretaris L. II. J. Douuners, te Nieuw-
All.stei ij.Ull. 

WJim-jtrn, le 2 uren. door den burgeineuster: bet 
metselen van ll enkele gru flodders, op de begraafplaats 
voor Protestanten. 

toriijuiM, bij F. Hrouwer: bet afbreken en wederop
bouwen van eene hoereuliiimng eni.. te Oudclultzijl, un 
de plaats, iu gebruik bij I». I). Iliildeiua. 

Vt uen. la:; . 4 Jan. 
Ter-Aar, te 11 uren, donr bet gemeentebestuur: bet 

bouwen van eene school voor L. O. v.mr 144 I lingen. 
a-Hage. le 12 uren. door b-t ministerie v.ui vvuteist. 

enz., ten dienste .Ier St.iatspN.rw.: lo. het makeu van 
gelioiiweu, hel leggen en verleggen van sporen en eenige 
bijk tide werkeu tot uitbreiding van bet station Go|-
donnalseii, teu behoeve van den sjioorweg I)ontrecht— F 1st. 
lnl. bij den ooistaanw. ingeuieur te liorinehem. Raming 
/ 122 500: 2a. hot afwerken en hc-traten v.m don loe-
gai.gsweg tot aansluiting der wegen langs hel oostelijk 
stationsgedeelte bij do Oostordoksluizen, eu bet makeu 
van eenige bijkomende werken te Amsterdam, ten be-
li.K-ve vnn «lei. sp—. , V 1 > . Nipi.we.li, p- .»,„, . hun. 
hij don eerstaanw. ingen. te Amsterdam Itamiug /T-190. 

fcar». to I uur. door (.'. F. Mussee. in bet Hotel-Zout
keet: fu-t verbouwen vun een koetshuis en stal tot pakhuis. 

h e o i s t r n i l l e . 's avonds 7 mvn, bij l i Hoekstra: het 
bouwen r winkelhuizing v.mr Frven l i . J. Kramer 
aldaar, lnl. hij D. S. vau der Meer. aldaar. 

li ln , a Jan. 
Leiden, te 12 uren, duor burg. ou wetb.: velschillende 

onderhoudswerken behoorende tot hel Itrechlsche en bet 
Deutsche jaagpad, In 4 perc. 

Lemmer, door hot ilijksh.-stuur van Zcven-firietenijen-
en-Stad-Slooton : lo. het onderhoud ged, '82 vun de wo'-eii 
iu .1 pen-; ia. aardewerken leu westen van Zandvoorder-
boek; Ho. bet versterken met beton va n gedeelte 
Steenen zei-wering: lo. do levering van palen en gordingen 

Vrijdag. « Jan. 
r i t l i o a m , t e l l ureu. tu liet rechthuis: bet ai no vee ren 

eu wederopbouwen va • Znj.lbollaiidscbe I wmaus-
woniug eu a.uihooren, in de Mijdnvhtsohe Droogmakerij 
le bed. king. Aanw. door den bouwkundige J. van der 
Brcgghen. te rithoorn, 4 Jan 

'•-Hage, te 1 uur. d.mr liet ministerie van waterst. 
eni.: lo. liet onderhouden vau- en hel dom van eenige 
herstellingen Ban bot postkantoor te Zalt-Bommel, (Ot en 
met Sl Maart '86. Itamiug ƒ 700; 2a. het onderl len 
van- en het doen vai nige heistellingen aau hot imst-
kantoor te Helder, tot en met : i l Maart 'S5. Raming 
/ 1180. 

hrahheuilljkc, te 2 uren, dimr burg. eu weth.: bet 
!»'»•'wen v. ene schiml, overdekte spoelplaals ei |er-
ivijzei-swomiig. mei bet benoodigde ameublement, nj n 
terrein uau d.-n Noordweg. lnl. bij den bouwkundige 
\. !•• ('leren, te Kruuiiiigen. Aanw. te 2 un-n. Ijamui-

ƒ 26,4.15. 
'.rs-rmeer .onder), l i j Ilielkdua, op hot -Huis-Ter 

Herd.-': de levering van grint, verbrijzelde keien, brik en 
kalkkei/el, in |ieiveelen. Ion dienste van het wat.-is.liap 
Zeveii-Giiotouijen-on-Slad-S|.m|iii. 

Zaterdag, 7 Jan. 
Wauw. te 12 un-n, dimr het gemeentebestuur: het 

maken van de aardehaan eu kunstwerken, iNmede het 
iu-t ijueiiastk.-ieii bestraten van den vv.-g vuu Wouw 
langs de gehuchten Hazelaar en Moerstraten naar Steen
bergen, ru.-t i-i'-n zijtak, ter gezamenlijke lengte van 11 IM» 
M. lnl. hij den op/ichter van den prov. waterstaat J, J. 
M. Ueri, te Rosendaal. Itamiug ƒ 100,112. 

Maandag- . tl'Jan. 
»m .fcMl ,-ui . te IJ uren, door burg. en weth.- lo het 

leveren van 12.000 c.A. Andernachscbe keien; 2a. bet 
stellen vau trottoirbanden geil. '82. 

kalium, te 12 un-n. dimr burg. en weth. van Kollu-
inerlurid-eu-Nieuw-Kruislaiid: de levering van sao M* 
-ruit 

Wrurnr. te 3 uren, door het R. K. kerkbestuur, in De 
/waan: hol maken dor kruisgewelven in hel middels, hip. 
alsmede hei alploistei en der binnenmuren ui do de H. K 
koik le Deiirne. lui. bij den bouwkundige .1. If. Ton mier. 
Aauw. te 10 ureu. 

lllnaaag-, l o Jan. 
( . . e r i .u l . 1 . nl.erg, te 12 uren. ten raadhuize: het ver

anderen en vergrooten van het schoolgebouw voor I,. O., 
met bijlevering van de materialen en schoolbanken. Aanw. 
' mr den bouwkundige l ' . van Seters. te tf un-n. 

Ulrmerbrug-, te 1 uur. d.mr het ft. K. pann-liiaul 
rkbesluur H.-l'.-trus Handen, aldaar, in hei dluis lor 

Rust"; h.-t sloopen v;in de bestaand-- pastori het ter 
-ilaatse Imuwen van eene pastorie I .iinbooroi.de wer
en. In), bij den ImiiwmoiKtei- A. C. Btevt, lo Amster

dam. Aanw. lo 10 uren. 
Waenidag-, 11 Jan. 

WilleMiaer*, te 11 uren. door de directie der marine: 
Ie werk zaai iih.-.Ion lot hot onderhouden van do dok-, 
sluis- en andere waterwerken van bot maritieme etablis
sement aldaar. Aanw. 10 en 11 J.m.. te 10 uren. 

Ntjmesen, te 1 uur, teu raadhuize; lo. bot aanleggen 
n verschillende wegen op de voormalige vestinggi-nndon 

tusscl, le (iiaafsil „ UnvsheekM-be wegen, en bij
komende werken; 2o. het begrinten van gemelde wegen 
Iul. bij don hoofdopzichter W. I'. A. Hofkamp. Aanw. i» 

. te 11 uren. 
«ladnkanaal , d.Nir de maatschappij Het Krnrner ('orn-

iMsciium, bij I, J Dopper: bet bouwen van eene draui-
lirug ui deu Weg bijlangs het kanaal, en van een voet-
ilraai ui den zoogeu. Ileoren<ii|k. Büj. inz. v.mr 'J Jan. bij 
den directeur J van der Tuut 

Uanderdag. IX Jan. 
Wijk (N.-Br.l, te 12 un-n. dimr burg. en wetb.: lo. het 

bouwen eener ojieiihare school te Aalburg: 2a. bet Imu
wen van eene woonkamer aan do nnderwijzerswoning; 
3o. eenige herstellingen aan die ondei wi|/eiswoimig. Iul. 
bij .ion opzichter i ' . Ken tie, te Woudnéhera, Aanw. l i 
en 12 Jan. van 9—11 uren. Itamiug /'IO,:tCO. 

Vlkerk . te 1 „ur, d.mr het gemeentebestuur: het 
bouwen van eene ouderwijzoiswoiiiiig in de buurlschan 
Appel, gom. Nijkcrk. Iul. bij den controleur der gemoeii-
vvorkoii ('. L. Jiirliiig. Aanw. 5 Jan.. te 2 uren. 

Vrijdag. 13 Jan. 
x-Ho.ili. te 10". ureu. door het ministerie van wa

ter-staat en/., aan bet gelmuw van bot pniv. bestuur: 
bet driejarig onderhoud der Rijks-gnmte wegen iu Noord-
Brabant. iu lo porc. Aanw. 7 Jan. Raming i-esp.: '6850, 
^B050. ƒ8010, f6490, ƒ 521)0. ƒ2020, /»8ni), ƒ3000, ƒ8490, 

's-llagr. te 11 uren, dimr bet ministerie van waterst. 
enz.: het onderhouden van- en het doen vau eenige her
stellingen aau bot ijkkautimr te Arnhem, lot 31 Maart '85. 
Aanw. li Jan,, te l l ' / , uren. Riming / WH). 

Veen iN.-lfr.), te 12 uren, dimr burg. en wetb.: bet 
bouwen eener ondeivvij/eiswoning. lnl. bij den opzichter 
C Keiitie, te Woudrichem. Aauw. 11 en 13 Jan.. van 
' . i l l ureu. Raming .''41*14. 

Zaterdag-. 14 Jan. 
Jiiiii-e. door den mr. timmerman S Horduin; bet af

breken en wederoplmuwen eener bncrenhiiizing le Has-
kenlijken. Aanw. 11 Jan., te 10 uren. 

Maandag, ! • Jan. 
• • • r n . te 11 uren, dimr burg. en wetb., bij Frven I'. 

van Dijk : bet houwen van een gemeentehuis met post-
en-telegraafkantoor, aldaar, lnl. bij den bouwkundige l i , 
J. ('nb.-s, te Utrecht. Aanw. ö Jan., te 11 uren. 

laMl v m . te I uur, door burg. ou weth,: lo. het ver
grooten van de schiml te Klciti-llochtorou. met by levering 
van nieuwe banken; 2o. bel vei bouwen van de oude be-
waarscbool tot een gymnastieklokaal, met bijlevering van 
werktuigen. 

Dinsdag;, 19 J.«n. 
Kuinre, te 12 uren, door burg. en weth.; lo. het bou-
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van de 

wen van eene school met onderwijzerswouing, ter vervan
ging van de schiml in do kon, der gemeente IJlankeiibaiii; 
2o bet Imuwen van -ehool nul nnderwijzerswoning 
aan den Lageweg in die gein te. lui. bij de architeclen 
W. en F. D. Km li . le Zwolle Aanw. 14 Jan., tu 10 uren. 

L»nneker, te 2 uren. d.mr burg. en weth.: hel bou
wen eener onderwijzerswouing. I'U de school te limek-
heurne. lnl. bij den architect U J. Niermans. Aanw. 
te 11 uren. 

l . r oo« , ten ger noen lel „UZe : de leveling vau 150 store 
rivier- eu 150 ster.- herggrint, et, 15 stère harde puin. 

Wvenadag-. IH Jan. 
V l l a g r , te lt un-n. d.mr liet uiinisterie van waterst. 

eni.: het ged. '82 onderhonden van- en bet doe,, van 
eenige herstellingen aau de Landsgebouwen te 's-Hage. 
Aanw. 12 Jan.. 1-- « uren. Bat g ƒ41.8011. 

Klaveren, te 11 ureu. d.Nir bet dijksbestuur van He-
mehiuicr-Oldophuert-en-A.Z.: bel verrichten van aard-, 
steen- en andere werken en de levering van brik. zinlen-
biualt en grint. Aanw. lfi Jan., te 11 uren. 

Vrijdag-, SO Jan. 
Middelburg, lo 10 uren. door het ministerie van wa

terstaat enz., aan In-t gebouw van bot prov. bestuur: 
bet maken van een peilput. terp en gebouwtje vimr eene 
lelfregistreerejide peiMiaal op deu westnol van den po.-
der Dost-Ik-ve land. Aanw, 12 en 14 Jan. Raming /15300. 

Halsteren, te 11 un-n. door bet gemeen tebest: het 
vergrooten der schiml in die gemeente, alsmede de noodige 
banken, borden enz. 

Zwolle, te 12 uren. dimr bet prov. Iiestuur: lo. 
eenige vernieuwingen eu heistellingen en leerwerk aan 
de kuiistwerden, gebouwen enz. van de lied sv.iart en 
hare zijukken, god. '*2. in 4 porc: 2o. het eeiijan 
k a-hOttd van de aarde- en verdiepmgswer 
Dedemsvaart en hare zijtakken, m 'S pere, 

Zaterdag, VI Jan. 
De Werken, tc 10 uren, d.mr de architecten Vonk en 

Holwerda. aan de K i l : bet bouwen van een woon- en 
winkelhuis. 

Dsndrrdag. >•> Jan. 
Mrei inri ir .a . . door hel geiueonlebest : hel maken 

en leveren van 52 soliede schoolbanken. Inl. bij de ar
chitecten Vonk eu Holwerda, te Aliukerk. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Str Uen , 22 Dec: het amoveeren vau een woonhuis en 

hulpsrhuur en bet bouwen van een woonhuis met graan
schuur en wagenhuis, op Trompenburg, onder de gen, 
Zuid-Beierland, onder beheer van den bouwkundige T. 
Lamtnei-s D.llz.; ingek. 10 bilj., als: 
T. Lammen Cz., te Sltiien. ƒ 20,729 
L van Rn, - Zuidland. « 18.815 
J. J. de tiilde. « P.ersbil. - 18.803 
J. F. Beukema, • Numaiisdorp. * 18.583.62 
0. Pijl. » idem * 18,500 
C, Simons, » Zuid-Beierland, i 18,450 
A. Weners, > idem I l*-400 

vun de Bie, » idem • 17,«64 
A. van Gameren, i Strijen. i i"- 3™ 
('. I.indenbergb. i Wemeldmge, - IG.fifiO 
Daming -1 17.535 

Mlddrlburg, 23 Dec.: In-t bouweu van eene openbare 
school voor O. L. O. met gymnastieklokaal op dc Xieiivve-
Havon; ingek 4 bilj.. als: 
J. P. M. van der Roll, te Middelburg. ƒ 34,7J7 
P. J. van Puflelen, » idem » -12.81W 
II. P, van de Re.-. » idem • W,878 
C. Maters. » Vlissingen. » 21»,-i84 

Helder, 23 Dec: de straatverlichting d.mr gas; minste 
inschr. tegen ƒ22.32 per lantaarn, voor de 275 lantaarns 

/sua , . 
2o. het onderhoud der genu tegelmuweii. ge.1. b2; 

minste inselir. was ,1. Korlt. te Beider, voor ,/'48t»4. 
ullage, 21 Dec: het maken vat n gebouw lot lie-

waring en vorilicatie van *s Kijks zeemstruiiiouteii te Lei
den: ingek. 7 bilj.. als: 
W CoMH-e, te ffoiitrijk-eii-Polanen. ƒ 38,4'Jt 
A. U. Rutgers, - 's-Uage. - 31,500 
W. V. Teeuwisse, - iilem • SO.800 
W. Westmaas. - idem • 2\i.M2a 
.1. Spreii, l Koudekerk. • 26,927 
S. van Leeuwen. - Leiden, " 25,800 
P. C. de Vrind. . idem • 24-887 

'•-Ilage. 23 Dec: lo. het I wen eener school voor 
L. O., gvinnasti -kgebonw eu conciërgewoning, aan de 
Sirleinastraat; ingek. 25 biljetten, als: 
J. Heimans. te 's-Hage. ƒ 70.907 
Toni en Van Bergen Ih gouwen, idem, » 64,300 
J L. Werdi-s Jr., idem, • f M g 
M. L. van Spanje, idem, " 80.747 
A. R, Rutgei-s, idem. I fi0,600 
H. F. de Baan. te Scheveningen. * 59,94)0 
Gebr. De Vos, te 's-Hage. • I W g 
A. Stigter, idem. » Wt»™ 
C. Meyers, idem. » BO.fiöa 
W. Viasinan, te Bodegraven. I 58750 
P. brugman, te Alkmaar. » 58,400 
W. P. Ti-euwis.se. te 's-Hage, • 58.200 
F. L, Groenewegen, idem. • 58,170 
3. v. d. Ham, idem, * 58.000 
J. V. Beniaid. idem, < 'aW*0 
A. C. Paardek-mper idem, • 56,823 
P. Verbruggen te Waddinksveeu, i 56,(60 
W. F. Raasveld en ! i . G. Gerritse, te 's-Hage. » 50,400 
J. B. Arends, idem. i 56.200 
H. 0. M. van Gogli. idem. » 55,700 
N . J. Boers, idem, » ™.W0 
T. .1. Mirande. idem. . „ » 55.4<!5 
C. P. W. Dessing. te Gofula. I 54.700 
F. II. Kulinel, te 's-llage, i 54,273 
F. van de Weijer, te Leid* bondam, » 5:1.950 
Raming 11 55.500 

2o. het leggen van riool leidingen tet voortzetting der 
rioleering van Scheveningen• ingekomen 8 bilj. als: 
G. J. v. d. Horst, te 's-Hage. ƒ 12.600 
J. v. d. Ham, I idem i 12.400 
A. R. Rutgers. • idem • 12.100 
P. Kraaijeveld. » idem • 11,500 
K. Haasnoot, - Katwijk en 

Ü. L. v. d. Drift. i Haarlem. i 11,400 
W. F. Raasveld en 

It. G. Gerritse, l 's-Hago, l 11,200 
ti . K.-ij. • Rotterdam, i 11,050 
H. Jongenbiirger, l Wadilinksveen, » 10.970 
Raming • 13.000 

Middelburg. 23 Dec: lo. bet met afval vau Lessi-
neesche steen In-storten van hel gedeelte voorne ver tus
schen de peilruaieu 36 en 39 der Oost watering van den 
wilder Walcheren; ingek. 11 U I L als: 
II. flag.-. te Middelburg. f "400 
J. de Witte, . West-Souburg. . 7318 
J. Tollenaar, » Neuzen, • 7160 
P. A. van de Velde. • idem » 6983 
D. de Jong Az.. • idem - 6900 
F. Moutbaau. • Zierikzee, » 6776 
C van de Velde, » BotaBle, i 6753 
J. kriilriii.u •-. ii Niel. » 075S 
J. van d.-r Hoek, . Middelburg, i 6750 
1. van Male Dz., I Breskens. » 6698 
G. Bos, • Sliedn-cht, • 6684 

2o. het maken van 1701 M* glimiing van zuilenhazalt 
op den duiiivoet voor Zoutelande; ingek. 8 hilj,. als: 
C. Bolier, te Bruinisse, ƒ 13,500 
I. van Male Dz.. • Breskens. i 12.400 
B. den Ester v. d. Brink, • Krahtrcndiike, i 12.100 
i. de Witte, * West BoaOBfg, l 12.000 
J. Verkuyl Quakkelaar. « Vlissingen. • 11.889 
II Hoge, • Middelburg. . 11.884 
i. van der Hoek. » idem > 11.500 
C. de Wilde Az., • Krahheiidijke. i 11.500 

So. bet maken van 4587 M* glimiing van zuilenbiualt 
en 2410 M* glooiing van aanwezige Diwriiikscbe steen op 
den Westkapolschen zeedijk; ingek. 5 bilj, als: 
I. van Male Dz„ te Bre-tkens, ƒ 62,500 
J. Verkuyl Quakkelaar, » Vlissingen, » 61.833 
C. Bolier C l . , n Bruinisse, » 59,500 
J. vun der Hock. I Middelburg, i 58 000 
J. de Witte, • West-Souburg, •• 53,000 

4o. het maken van een nieuw paalhoofd vóór deu West-
kapelschen Zeedijk; ingek. i bilj. als: 

11. Ilage, tc Middelburg. 
I. van Male Dz., •» Breskens. 
J. van d.-r Hoek. » Middelburg. 
J. Verknvl tjiiakkelaar, I Vlissingen, 
J. de Witte, » West-Souburg, 

ƒ 7400 
- 7300 
i 6960 
I 6933 
I 8600 

5a dê'levering van 25,000 stuks straatklinkers; ingek. 
9 bilj., als: 
P. J. Muidorman. te Arnhem, ƒ 4 1 9 6 20 
C. L van Surge, • Middelburg. . 4382.50 
C. M. Seret, • Tiel. i « 6 0 
J. Backer v. ümtn-nm & Co., - O.i.le.1 k, » 4320 
J. van der llnek, • Middelburg, * 4300 
W. van L'ije ,t Zonen. - idem • 4245 
W v. Luikeren Campagne. » Zalt-Bommel, « 4239.50 
Gebr. Bou.lewijnso. - Middolburg. » 4225 
Oehr. Peters, • Nijmegen. * 420,.50 

Middelburg, 24 Doe: lo, In-t Bouwen van eene schut
sluis in hel zijkanaul beoosten Sus-vau-Geiit; ingekomen 
9 liilj. als: 
A. L. van Wijngaarden, te Sliedrecht, f 753,000 
Jan Smil VII, te Sl.kkerv '. " 734.000 
J. J. bakker, te l.onl en A. D. van Seters en 

Co., tc Nijmegen, • 717.700 
I L Willeins, te Hal bij Brussel. - 702.770 
11. Voordendag Az.. le Dordrecht. - 698.000 
A. Volker. te Sliodn-cht en P. A. Ris, te 

Giirir.rhcm. • «8.0110 
N . van Haan-u. te l'trecht enjH. I'. Wiegerink. ^ 

to Groenloo, ' 687.000 
L . J. van den Steenhoven en Co.. te Dordn-cbt, • 669,500 
C. Poirv en Simon Fn'-ro. te Antwerpen. » 6.14,900 

2o. liet bouwen van eene ijzeren draaibrug met vast 
gedeelte over het zijkanaal naar do Pas-du is; ingekomen 
3 bilj., uls: 
Jan Sunt VII. te Slikkerveer. f 29.000 
J. Verknvl Quakkelaar, - Vlissingen, » 24,737 
C. Poiry en Simon Fiére. » Antwerpen. « 2 '.000 

3o. het maken van oen zijkanaul beoosten Sas-vuii-Gent 
en het verbr len cn verdiepen van het Nederlandsch 
gedeelte van het kanaal van Neuzen: ingekomen 10 

I' 5:«ï.0U0 
i 535,0)0 
i 534.4IW 
• 487.900 
- 469.440 
• 459.400 
l 447.000 

.i 431,500 

i 4*7,700 

biljetlen, nis : 
W. A. Swots, te Hardinksveld. 
A. L van Wijngaaiilen, te Sliedrecht. 
L. Kalis Kz.. idem, 
I. vau do Velde, to Papendrecht. 
A. G. Huvskes, te Hedel, 
H. Wllletiis. te Hal bij Hrussel. 
C. Poirv en Simon Fn-re. te Antwerpen, 
A. Volker L z , te Sliedrecht en P. A. Hos, 

te Goi-iiubeiii, 
J. .1. Bekker, te bent en A. D. van Setor

en Co.. te Nijmegen. 
II. F. Wiegerink, lo (iroi-nl -li N. van 

Hiaren. le Ftrocbl. • *)6,000 
1'lrerht, 24 Doe: het sloop.-,, van g.-bouwen en muur

werken, bet maken van een bazaltmuur en lu-t aanloggen 
van rioleering en bestrating aan het plein Vn-deiiburg; 
ingek. 17 bilj., als: 
11. J. Nederborst. te Gouda, ƒ 48,200 
0. Toorenvliet, I idem I 47,900 
A. van Zeist, » Amsterdam. * 47,345 
C. Bos, - Haarlemmer!,i.vr. •> 4«.9fio 
II. Bennik, i Vreeswijk, « 46.800 
VV. van de Kooij, » Amersfoort, • 4'5 8 >0 
G. A Rooding. » Utrecht, • 41.590 
II. Vermeer, . id.-,.. i 46.400 
W. A. O. Jansen. . idem l 46,280 
T. Levering en C i . , » Zeist. I 45,632 
M. Schreuders. . Us.-hnon.le. • 44,685 
P. Viasinan, » Itmlegraven, - 44.434 
P. Leenders, • Utrecht, - 43,687 
J. Visser (lz., - Pa]n>ndr.-cht. • 41,747 
B. v. d. Bosch. • Schellinkwoude, f 41.400 
A. Bols,-,!. - Amstenlam, - 40.000 
11. II. vau Dijk » Utiecht. » 37.915 

Derdrrrlit. 27 Dec.: lo. hot makeu van den watertoren 
en h.-t ketelbuis v.mr de hoogdruk waterleiding aldaar; 
ingekomen 11 biljetten, als: 
L. de Rimij, te 's-Hage, f 138.9(H) 
W. Lam i-s, n Strijen, • 129,458 
C. Moijets. > 's-Hage, » I25.ÖIM 
.l.oi Sunt VII. i Slikkerveer. » 119.800 
Toko Bootnatra, » Nwdwijk, » 119.800 
II. Dogons Jr., » Dordrecbt, • 114.875 
N. Klaus, i idem • 109,086 
Wed. ti. Caiuesi en Co., • Rottonlaiu. I 109.S00 
Pb. Verbruggen, i Waddinksvecn, » li»\o32 
H. Sielwagen. » RottenI.un. » 104.104 
J. Visser (iz., » P.i|N-i.ilnibt. i 95.726 
gegund. 

2u. het liouwen vau een stoomgemaal ui den Stads-
polder; ingek, 10 bilj-, als: 
N. Khuis, te Dordrecht / 14.490 
W. I.ammers, i Strijen. » 12.920 
1. de Lange. - Dordrecbt. • 11,354 
II. Degens Jr., É idem i 10,550 
.1. Visser tiz., » Papendrecht, • 10.439 
C. v. d. Wiel. . Dubbeldam, » 10,298 
F. L. MeijbiKim. » Dordrecht, • 9,999 
J. Kooij, i Dubbeldam. • 9,780 
A. vau Fck, • Dordrecht, » 9.779 
L. Filclseliaup. • idem • 9,777 
aangehouden, 

l i m Ui, 27 Dec: bet maken van een to.-gangsw.ig 
naar de goederenloods op bet station Hoogezaud—Sappe-
meer; ingek. 5 bilj.. als: 
J. E. Wolricb, te Himgezand. ƒ 4650 
A. II. Teninga. » Gnmtegast, - 4458 
A. Nijdam, • Zoutkamp, « 4441 
J. T.msman. - (Iminngen, l 4363 
A. Sohreuiler. - Hoogezaud, » 4011 

2<i. bot maken van eene waterbezorging op bet gemeen
schappelijk station Zullen: ingek. 4 bilj., als: 
II. .1. Hay tink, te Zutfen. ƒ 10,995 
J. Schut.' » Brummen, • 10,986 
A. Klanderman. I idem • 9,595 | 
C. ter Haar, » Winterswijk, - 8,550 

Breda, 27 Deo.- het verlmuw.-n van een huis VOOT re
kening van J. A. van (intuin, onder beheer van don ar
chitect J. M Marijuen: inekomen 7 bilj, als: 
J. Monden, te Breda, ƒ6315 
Th. Frkelens. » idem * 6288 
Th. Kessel, • idem l 5454 
A. F. vau Dongen. n idem i 5235 
.1. J. Vermeulen, - idem • 5154 
A. C. Bom, l idem • 4650 
A. V. d. Heide, • idem l 4648 
gegund. 

llrumi'. 27 Dec.: liet biuweii eener remise, stalling 
eu arbeiderswoning, alsmede h.-t verbouwen der villa 
Carelshoeve. vooi- Dr. Poters, onder beheer van den 
bouwkundige J. II. Toimuer; ingekomen 5 biljetten als; 
F. Olivier*, te Geinen. ƒ 7744,00 
II. Giesbers, - Kessel. • 7530.00 
L. Luiuhers eu Zn. » Kip, i 7126.00 
F. Roijakkers. » Deurne. I 6666,6» 
W. Wijnhoven, . Venray, i 4550.00 
gegund. 

Uranlngen. 27 Doe: bet vertimmeren van het loge
ment van l i . Vos, onder beheer van de architecten K. en 
II. Hoekzema: ingek. 7 bilj., als: 

F. Hork en bosc h. ƒ 3550 
R. v. d. Lei), l 3400 
J Hnmvcld. » 3350 
D. II. Schuur. I 2947 
D. Dalmolen, » 2885 
F. Y. Jelsnia. » 2656 
A. Stoenilam en .1. Hw-ling, • 2580 
gegund. 

Ka l t e rdam. 27 Doc: do levering van verschillende ar
tikelen aan de gemeente: 

Perc. I , getr. Waalstraat klinkers, pere. 2. vlakke idem, 
perc 3, idem idem; minste inschr. V van Heukebun. te 
Nijmegen, rmp. v.mr ƒ 16.15. ƒ 16.15 en ƒ 15.82 per 1000; 

perc. 4, Wialboerengniuw: J. Hollendoorn, te Indoor-
nik, v.mr f 12.75 per 1000; 

porc. 5. Uselstraatsteeii. petv.fi, IJsol-ondorstoeii; Scha
lij & Dekker, te Schoonhoven, resp, v.mr ƒ7 .18 en ƒ6.84 
per 1000; 

perc. 7 , Fseuussiji, sch -steenen trottoirbanden : Van Noor
den & Schwcrzel, aldaar, voor ƒ 2 57 - per M . ; 

porc 8, Luiksche kluitkatk: 3. F, de Vogel, aldaar voor 
ƒ1011.75; 

perc. 9, goreihtkante Hijnsche eiken dolen en ribben, 
pen- 10, eiken roeden: A. van Stolk Zonen aldaar, 
resp. vuor ƒ 2208 12 en ƒ 2350. in massa ; 

pen:. II . grenen ribben en delen: Van Miemp & Co., 
aldaar, voor /'2885.70 in massa; 

peiv. 12. dennen ribben eu delen: B. Loos & Zoon , te 
Blokzijl, f 4614.60 in massa; 

perc. 13. vurenhout enz.: Van Miemp £ Co. ƒ 6182.90: 
|mrc 14. Noorsehe hulseius; II Loos Zoon f 1020; 
perc. 15, slraatsvphons en berriehaiidetl: Merkel bach 

van Enkhuizen &. Va., te Breda , ƒ 2904 in mis.., : 
pere. 16. ijzer en staal: Hotz Sc ('i„ aldaar, ƒ 1723.905 

in massa. 
Breda. 28 Doe: lo. bet aanvullen van bot opengeble

ven deel dor buitengracht ten noorden vun bet terrein 
der Kmi. Md. Academie, in verband met bet afgraven 
van den noordelijken boord dor Singelgracht van de wa
terkeeriug af tol de Mark, en bet uitdiepen van gedeelten 
der Singelgracht en van een dool der Mark; Ingekomen 
4 bilj.. als: 
P. I. Dubbelman. te Dordrecbt. /' 29,570 
0. D. Kleun, l Moerdijk. 27,000 
W. Volker. . Sliedrecht » 25,000 
M. Verb.s-ven, * Prinsonbage, • 24.110 

Vlkoi.iiir 28 Doe,: de verschillende onderhouds- en 
vernieuwingswerken aan geiiieentegelxuiwen, bruggen, 
enz. enz.; miuste inschr. waren: 

lo porc. F. Vester. te Alkmaar. ƒ 7350 
2e * dozolfde, • 1798 
8e • dezelfde, * 34KI3 
4e » dezelfde, » 6556 
5e i .1. Oldenburg, te Bergen, • 1599 
fir i inhmeri , 28 Dee: het afbreken van 2 behuizingen 

cn daarvoor in de plaats bouwen van eene vviuk.-lbeliui-
ïing. pakhuis, enz. ir. de Nieuwe-Kbhingestniat en Violen
straat; ingek. 7 biljetten, als: 
It. v. i l . Leij. te Greningen, ƒ 14,000 
F . Herken kWh, - idem l 13.900 
k. Fekkes, • idem » 13.489 
F. Peters. • idem • 12.300 
II. Schuur, i idem » 11.900 
F . V. Jelsma. • idem • 11.331 
Job. K. Pijnakker. > Kollum. • 11,150 
gegund. 

« • • e n , 28 Dec: het Imuwen van eene school voor O. 
1. O. aan de liroriingeistra.it: ingekomen 13 bilj.. als: 
II. W. de Leeuw, te Tietjerkst.-rad.-el. f 25.286 
.1. Toni Ul ml, » Groningen, » 2-1,798 
l i . Huns,. J r . i Assen « 22,960 
S. en L. J. Fokkons, - Leeuw arde ra. loei. * 22.8:18 
.1. Eramink A i , - M-. I • 22.476 
fi. v. .1. Grainin-1, j Assen. i 22.454 
J. Pijk-tra, t liergum, i 22.287 
A.de Vries en D. H. Wiering. •> Assen, » 22,186 
II. do Vries. , idem » 21,773 
J uit. M. , Meppel, i 21,754 
II. .lalvingh. - Assen. - 21.723 
F. Schiere. » Rn tt era lie. * 21.6!»2 
T. II. en S. W. do Hoer, - (ipstei land, • 21.440 

H-llage, 28 Dec: lo. de werkeu tot verbetering van 
do Hoven-Maas. ouder de gemeente. Mogen: ingekomen 
17 bilj.. als: 
(i. J. Mol. te Kuilenburg, ƒ51.950 
11. A. Pauwen, lo pannerden. I 49 300 
A. L, van Wijngaarden Mz,. te Sliedrecht, » 48.330 
R. A. v. d. Bergh, te Pannerden, « 47.890 
A. do Kort, te Baardwijk, l 46.552 
P. II. Cieeuieis. te Maasbracht. • 46.550 
A. Hooijens. te Nederbei t. I 45.900 
C. v. d. Plas. te Hardinksveld, . 66.900 
F. F. Terwindt, lo Pannerden. • 45,500 
P, J. Roulms Jr.. te Woudrichem. • 45.200 
I. II. vau Hosewijk, te Lubith. » 44.4)"0 
L. A. van Haaften. te Sliedrecht • 44,749 
II. v. d. Hout, te Nijmegen en II. van Anrooij Jr., 

te Nieuw uil. n 43.956 
.1. Ildleu. te (irave, • 43.h0u 
A. ti. Huvskes. te H-del. s 41.540 
J. van •Hoften, te Dreumel, » 41.447 
W. P. de Vries, te Ros- i 38,822 

2" id. in idein tol idem dor Boven-Maas ond.r de 
^•'llieenre Wii'.'elx .* itlffeli .-( I.,)| , uls : 
J. Hill.-n. lo (irave, f 3980 
P H. Creerners, . Maaabracht. • 6610 
G. Straatman. Lume, i 3318 

3o. idem idem |,>t idem der Hoven-Maas onder de gom. 
Ilti'—t; iugekomeu 7 bilj.. als: 
J. Hillen. te Grave, ƒ 11.900 
W. Soneeta, • H,s*sei. 11 590 
Q. Liiu.i.iiis, * Tegelen, * 11,130 
W. Stroeken, • idem • IO,8NVJ 
P. II, Creeuiers, . Maasbr.icbt. . 10.256 
t l . Stra.itman, I » lu.218 
P. A. Orubben, • Blerick, o.wio 

4n. bet maken van ,|o aardobaan, de kunst- en andere 
werkeu v.mr het gedeelte Cuvk-lteugen van den .p.»», vv.-g 
Nijmegen Venloo; ingek. 13 bilj., als: 
J van d.-u IWg. te Dreumel. ƒ224,000 
Th Verhoeven te Deventer, 222.Iu0 
J. Vin O.je.1 I ' / . te Nijmegen. ..'conn 
II Jans.-,,. I- Indam. ~ • 216.500 
F. F. Terwindt. lo Pannerden. • 216.000 
G. A, van Hattem. teSbedn-cht en(». Goedkoop, 

te nordiecht, - 214,900 
W. I'. do Vries er, H. de Vries, te Rossum, • 209.610 
(i. I. van Frp. te 's-Hoscb, i 207.800 
W. F. Weijers, Ie Tilburg, i 204.450 
M. Verhoeven t>- Prinseiihage. » 203.879 
.1. Hillen. te Grave. « l'.h.WK) 
U. Straatman, te Liniio on F. Bosnians, te 

Leuven, | IOH.4100 
N. van Haaien, te I'lrocbt en II. T. Wiegerink, 

Ie Groenloo, • 197,900 
5o. bol maken van do aarde ba au. de kunstwerken, den 

bovenbouw, de overgangswerken ouz. eu b.-t maken tan 
normalise.-riiigswerkeii bij de iii-aaiibouw-zijiido brug bij 
Baanhoak, (spoorw. Hordnvfit—Flst); eenige inschr. waren 
A Volker Lz.. te Sliedrecht en P. A. Bos, te Gorinchem. 
VOOT ƒ 2,450.000. 

kampen. 28 Der.: het Imuwen eener sociëteit c. a., 
voor de sociëteit »Hen-enig ing". onder beheer van den 
bouwkundige H. do (traaf; ingek. 5 bilj. als: 
H. van Werven. te Kam|ien, ƒ 17.500 
Gebr. v. d. Werf, • idem i 16.750 
.1. van Nispen, » idem « 16.675 
.1. Ilr-ebngen, - Meppel, » 16.281 
H. van Dijk, • Kampen, i 16.140 
gegund. 

Bol-tvard, 28 Dec: ln. bot maken vuu eeue vaste 
brug ter vervanging der Marneiijl: ingek. 13 bilj., als: 
F. Hamburg, te Holsward. / 7350 
D. nigra, i Eksnvirra, • 6460 
.1, loeien,i u liiirgwerd, • 6150 
R. M. v. d. Weide. . Worn. . 8080 
P. Kampman. - Hiiidelnoperi. * 5999 
Jotze Feonstra. - Allingawier, » 5998 
F. R. Feonstra, - Bolsward. . 5940 
R. S. West ra. » Kimsweni, - 5847 
.1. S. Oosterbaan, » B-ilsw.ird. » 5770 
R. Jonkers. „ Oostei littens, » 5755 
.1. (J. Dijkstra, i Tzum, * 5543 
D. (ierritsma, » llolswanl, » 5480 
J. J. Rondo, » Makkum, • 5450 

2o. verbouwing der school voor minvermogenden; ingek, 
8 hilj.. als; 
.1. S. Oosterhaan, te Rilsward. ƒ 2S80 
F. R. Feonstra. » idem < 2796 
F. S. Vpiui, i idem • 2739 
T. Sineins. - Makkum, • 2650 
E. Hamburg, • Holsvvard, 2.VM) 
A. W. HaiiioiNiua. • idem 2 450 
G de Bo.-r en .1. Visser, * idem » 2198 
D. Gerritsma, « idem • 2146 

Kaandl|k, 29 Doe: [o bijbouw bij- ou veranderingen 
i de school op het Tuinpad: ingek. < hilj., als: 

kt Stam Mz., 
Gobr. Vredondiiiu, 
L. v. d. Sluis, 
I'. Lutigoiidijk. 
J. Otter, 
D. Vcrlaan, 
D. Verlaan en Zn., 

te Woruierveer, f 6570 
- Zaandijk. s 8660 
i Beverwijk, » 8000 
> Zaandijk, i 5989.90 
l Koog ad Zaan. . 5855 
I Zaandijk, » 5754 
» Zaandam, • 5750 

ƒ 1414)9 
- ]H:IO 
• 1792 
I 1789 
1 1695 
• 1693 
I 1665.40 
< 1195 

2o. veranderingen in de school iu de Kerkstraat; ingek. 
4 bilj.. als: 
D. Verlaan en Zn., te Zaandam, ƒ 1200 
J. Otter. i Koog ad Zaan, » 1140 
D. Verlaan, » Zaandijk, * 1053 
Gebr, Vrodetniuiii. » idem •> 1068 

So. maken en leveren van schoolbanken |283 plaatsen); 
ingek. 8 bilj., als; 
M. Stam Mz., te Wormorv. 
L. v. d. Sluis, • Iteverwijk, 
D. V'crluun, - Zaandijk. 
P. I.angeuilijk. t idem 
G. v, d. Meer Jz.. • idem 
D. Verlaan en Zn.. « Zaandam, 
T. A. van Ravenstein. * 's-Bnsch, 
Gobr. Dijkerman. * Ilreda, 

4o. vernieuwingen aan- en 5jaiig onderhoud van de 
gemeent.-stujs o. a. en ophaalbrug: ingek. 5 hilj., als: 
M. Stam Mz, te Wormerveer, ƒ 2490 
D. Verlaan en Zn., » Zaandijk. I 2300 
J. Honigli Kz... • Koog a/d Zaan, • 2290 
J. Otter, » idem » 2230 
(iebr. Vred hun, » Zaandijk. n 2215 

Van de perceelen is de laatstgouielde vat, elk hunner 
aaiireiner geworden. 

t ru l te i t i . 29 Doe: lo. het onderhoud van de gemeente-
gcboiiwon enz., iu 4 perc: 

pere. 1 perc. 2 perc. 3 pore. 4 
W. A. R. Kok, ƒ 3456 ƒ 3000 
F. A. Loeflen, / 1900 ' 
J. T. Verhoeven, 2044 
Si ut im-111 ik eu I 'o., 
ii. Hooijorink, 
I'. de Leeuw. 
F. Hendriks, 
J. van Tuil. 
M. Janssen, 
II. B. Welling, 
fi. J. Lucassen, 
J. Cohen fiz, 
.1. F. Kaalberg. 
J. G. P. Gnienbos. 
in beraad gehouden. 

2o. bet onderhoud 
perceelen : 

perc. 1 porc. 2 perc 3 perc 4 
J . T h . Verhoeven, ƒ4579.75 ƒ 5093.50 ƒ 6850.50 ƒ6309.75 

2222 
1863 
1800 

189S 
2112:» 

8851.1 

:i;s.' 

/•2100 
4511.75 2186.75 
5880 

:is-o; 

:;c,;:, 

2626 
1970 

Ui:i2 
22;0 

8086 
1554 

4545 1777 

111 de schoolgebouwen enz., in 4 

312.-. 
1:,:,:, 

•tn-
8687 4H7 
:ir,i 1 
:!-:,.; 478.1 
UNO 8700 

1,25 

4825 

1661 

-I4SIU 

8646 
4650 

8474 
4: 

fi. J . Lucaasen, 
I I . II. Welling. 
.1. T. Kaalberg, 
F. Tubbing, 
J. ("oliën (lZ.. 
I». do Leeuw, 
F. A. Lnellen, 
11. A.v . d. Wagon. 
W. J . Waltman. 
M. Jansvna 
in beraad gehoiulen. 

3o. het onderbond van eenige gemeentewerken; ingek. 
7 bilj.. als.. 

l l . W. Magendans. ƒ 6768 
M, Janssen. • 4698 
H. v. d. Sand, - 4«88 
W. A. R. Kok, .1» 4321 
I Hendrik » 4149 
J . II. v. d Ven, > 3900 
Th. Fibers, - 3821 
gegund. 

4o. het onderhoud vun de straten; ingek. 7 bilj., als: 
T. W. Route, te Amoisfoort, 
M. Janssen. 
G. II v. d. Heijden, 
W. A. R. Kok, 
J . H. v. d Ven, 
M. P. Vale, 
l i . II. A. Fibers, 
gegund. 

I N G E Z O N D E N . 

f 8sSS 
• 7965 
> 7980 
- 7654 
. 6889 
1 6311 
1 6271 

Zaken van groot publiek belang schijnen nl meer 
cn meer in 't geheim behandeld en op een wijze 
voorbereid le worden, die moeiehjk te billijken is. 

Zoo nam ik uit het Bouwkundig Weekblad ken
nis , dat de benoeming van den Directeur van pu
blieke werken te Amsterdam door de.i Gemeenteraad 
geschiedde, zondei voorafgaande oproeping van solli-
cHanten en — in geheime zitting. Dergelijke behan
deling van publieke zaken trotseert den geest van 
onzen tijd, en is bij voorbaat streng af te keuren. 

Vooral het bestuur eener gemeente moet. uitmun
ten in eene juiste toepassing van de beschreven en 
onbeschreven artikelen der wet van maatschappelijke 
imlivudueele gelijkheid en is verplicht ziidi ambtena
ren toe te voegen, die, na een eerlijk en gron
dig onderzoek, blijken geven de beste uit de adspi-
ranten te zijn. 

Door eene benosming, als in de his if stad plaats 
vond , werden de rechten verkort van andere burgers , 
eveneens naar isme hoogere |sisitie strevende vak
mannen. De behundeling van dergelijke zaken in 
geheime zitting geeft den indruk, uls werd het licht 
geschuwd en aanleiding tot de veronderstelling, dat 
niet alles in den haak is. P I I K I I I S . 

Vervolg der lïericliU'ii en Medi-deelingen. 
B I N N E N L A N D. 

Maastricht. Gedeputeerde Staten benoemden 
den heer .1 E. lloubeti, Ihuns hoofdopzichter bij de 
werken van ontmanteling der vestingen, totudjunct-
ingenieur bij den Provincialen Waterstaat. 

Leiden. De naamlooze vennootschap »Pe Leid-
solte Bouwmaatschappij" beeft haar maalsehup|ielijk 
kapitaal van ƒ -'»'),OIJtl tot ƒ ÜÜ.ÜOll uitgebreid. 

Koeverden. De beer K . .1. Dijkema te Bafloo 
is benoemd tn' ingenieur bij de Drentscbe Stieltjes-
Knuuuliunutscliappij, 

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

Door de DIRECTIE der Nederlandsche Tramweg. 
Maatschappij zal wonlen aanbesteed: 

Het bouwen eener Rijtuigen- en Loco
motieven Remise met Woning. Wacht
kamer , Kantoor enz., op het emplace
ment te Harlingen. 

Het bestek ligt ter inzage aau het bureau van 
de Nederlandse be Tramweg-Maatschappij, Leidscbe-
weg N ' . 1 te L'trecht, bij de Ingenieurs J .1 . V A N 
W A N I N G . Verlengde Biimeweg te Botterdam, en 
J. R. V A N K E P P E L , te Heerenveen, bij wien de 
teekeningen ler inzage liggen. 

Gedrukte bestekken zijn ad ƒ I 50 per exemplaar 
verkrijgbaar aan bovengenoemde adressen. 

Aanwijzing ter plaatse op Maandag 9 Januari, 
des vnurmidtl tgs I I uur. 

De inschrijviiigsbiljetten moeien vóói-den l 'J Januari 
1SH-J des middags |-J ure, vrnchtvrij zijn ingeleverd 
aan het bureau der Nederlandsche Tramweg-Maal-
.chappij te L'trecht. 

http://kutisteu.ii
http://St.iatspN.rw
http://wat.-is.liap
http://iinbooroi.de
http://Ti-euwis.se
http://Us.-hnon.le
http://RottenI.un
http://to.-gangsw.ig
http://petv.fi
http://liroriingeistra.it
http://rkst.-rad.-el
http://Stra.it


DE O P M E R K E R — Zaterdag 31 December 1881. 

Spoorwegmaterieel. 
D l ONTVANGER D i a REGIS v.s DO

M E I N E N T E ZEVESBKBOEN, zal aldaar op Woens
dag 4 Januari lfjN'2. des namiddags •' me , in l i e t 
hotel Hoi.lv, in *2 kavels en één massa, hij inschrij
ving v e r k o o p e n : 

D e n B o v e n b o u w v a n d e v e r v a l l e n s p o o r -
w e g l i j n M o e r d i j k Z e v e n b e r g e n , n a a r 
r a m i n g s a m e n g e s t e l d u i t : 

698-413 k i l o g r a m g e s l a g e n i j z e r , 
240,031» » g e g o t e n i j ze r e n 

11.850 e i k e n e n d e n n e n d w a r s l i g g e r s . 
Hoekjes niet beschrijving, voorwaarden en toelich

tingen worden tegen overmaking vnn 10 cent en 
de IVankeerkoeten, aan de aanvragen loegetonden, 
Ze ziju verkrijghaar hij de Ontvangers der Itegi-
slnitie en liiimeiiien U< Zevenbergen , te Botterdam 
en te Dordrecht. 

N B . Pe goederen moeten zijn opgeruimd vóór 
den 1 Juni 1882. 

I>e inschiijvingshilletten moeten ten Kantore vau 
den Ontvanger te Ze ccn her-ie» zijn ingeleverd deu 
4 Januari 188*2, uiterlijk des namiddags ten 3ure. 
Bi l letten na dien tijd ingeleverd blijven huilen aan
merking. 
N B . In het slot van art. 7 der voorwaarden be
hooren de woorden : tof te lute weghaling ran het 
gekochte" te worden doorgehaald. l>e daarop vol
gende zinsnede: »die mochten zijn verbeurd" luidt 
dan: »ats die verbeurd is". 

De Ontvanger voornoemd, 
KERENS. 

HlTïOE.MKESTEH EN W E T H O U D E R S van 
s IIEBTOHENBtMJI, zullen op Dinsdag 17 Ja

nuari 1K82, v.m. l O i i r e , ten Riutdhuisealdaart hij 
enkele inschrijving aaiiliestedeu: 

lo H e t s l e c h t e n v a n d e n w a l g a n g , v a n 
a f h e t z o o g e n a a m d e W a a i g a t t o t de 
b r u g o v e r de g r a c h t o f de r i v i e r d e 
D o m m e l . ge legen i n d e n toegangs 
w e g n a a r he t s t a t i o n v a n d e n S t a a t s 
s p o o r w e g . 
T e v e r w e r k e n ± 3 0 0 0 M ! g r o n d o f 
a a r d s p e c i e . 

2o, H e t l e v e r e n v a n 2 9 0 . 0 0 0 s t u k s G r e s 
k e i j e n v o o r d e s t r a t e n e n 7 5 . 0 0 0 
s t u k s G r e s k e i j e n v o o r de t r o t t o i r s . 

3o. H e t l e v e r e n v a n 7 2 2 M e t e r regte e n 
8 0 M e t e r g e b o g e n h a r d s t e e n e n t r o t 
t o i r b a n d e n . 

De Bestekken liggen var. af heden ter inzage op 
hel llaadhuis eu zijn te verkrijgen bij den Gemeente-
architect J . XI. NARUK te 's-Bosch tegen betaling 
van /"O 2"> per stuk. 

Ile aanwijzing der slechtingswerken zal plaats 
helilieii np Zaterdag l i .hiuiiari e. k. . voorin. II 
ure, te beginuen aan de Stetionsbrug. 

De inschrijvitigshiljetten voor het werk, onder 10. 
l>eiioeld, moeten uiterlijk vóór A ure des namiddags 
van den dag, dien der aanbesteding voorn (gaande 
en de biljetten, voorde leveringen onder 2o. en '.lo. 
vermeld, op den dag der aaiiliesteding, uiterlijk ien 
I U ure voormiddag, in de ten Itaadhui/e daartoe 
gt-stelde bus gestoken ziju. 

Inlichtingen ajn te verkrijgen bij den Gemeente-
Architect voornoemd. 

's-llertogenbosch, 31 Derend-er 1881. 
Burgemeester en Wethouders roornoemd, 

V A N L A N SC H O T , Burg. 
J . N . G. S A S S E N , Scer 

Gemeente Nijmegen. 
U T T L B G H E R S T A I). 

Publieke Aanbesteding. 
DE COMMISSIE VOOR D E N U I T L E G D E K S T A D 

SUM Hi EN zal op Woensdag den 11 Januari 1882, 
des namiddags le één uur, iu hel openbaar len 
Daadhuize a a n b e s t e d e n : 

I. Volgens bestek No. I C . 
H e t a a n l e g g e n v a n v e r s c h i l l e n d e w e 

g e n o p d e v o o r m a l i g e v e s t i n g g r o n -
d e n t u s s c h e n d e G r a a f s c h e e n G r o e s -
b e e k s c h e w e g e n e n b i j k o m e n d e 
w e r k e n . 

De te verwerken hoeveelheden bedragen ongeveer: 
27000 M ' Aardewerk. 

8 0 0 M a Bleekwerk. 
11500 M - Bepuining. 

II. Volgens bestek No. I7 . 
H e t b e g r i n t e n d e r w e g e n , d i e i n g e v o l 

ge be s t ek N " . 16 w o r d e n a a n g e l e g d . 
De te leveren hoeveelheden bedragen: 

Stl.'i M 1 grint vau 2—5 c M . middellijn. 
115 M- 1 » » 1.5—4 » t 
200 l i * i) • 0.5—1.5 o » 

80 M 3 leem. 
De hé-tokken liggen ter inzage op de Gemeente-

Secretarie en -,iju aldaar verkrijgbaar tegen f 0.25 
per exemplaar. De teekeningen die hij hestek No. 
10 behooren, liggen ter inzage aan de Directiekeel 
(Keizer-Karelsplein) van 9—12 en 2—4 uur, da
gelijks behalve Zondags. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Hoofdop-
zichtei W. C. A . HOK K A M I ' , die op Maandag 0 
Januari, ten II ure, aanwijzing in loco zal geven. 

"AANBESTEDING 
Op Muaiidiig 0 Januari 1 S 8 2 , des namiddags 

teu 3 uur, zal door bet R . C* Kerkbestuur te Deurne 
(.Vooi d-Brabant) in het Hotel P K Z W A A N aldaar wor
den a a n b e s t e e d : 

H e t m a k e n d e r k r u i s g e w e l v e n i n de 
z i j b e u k e n e n d e s t e r g e w e l v e n i n he t 
m i d d e n s c h i p , a l s m e d e h e t a l p l e i s 
t e r e n d e r b i n n e n m u r e n i n d e R C . 
K e r k te D e u r n e . 

Inlichtingen te liekomen bij dcu Heer J . II. T O N -
! N A E l i , opzichter vau genoemd gebouw, die tevens 
I aanwijzing op deu dag der aanbesteding /al geven 

des morgens ten 10 uur, en bij wien ook hei bestek 
van af 1 Januari 1882 verkrijgbaar is. 

Geltlersch-Overijsselsche 

LOKAAL SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
B e ë e d i g d e L A N D M E T E R S , die genegen zijn 

op te meten en in kaart te brengen, de perceelen 
waarvan timet onteigend worden ten behoeve van de 
Lok aal--spoorwegen Zevenaar—Wintenwijk—Hengelo, 
en Enschede—lltmrlo, gelieven vóór 10 Januari e. k. 
dam vau meileuVeliiig (e doen aau den Dhcclcui der 
Maatschappij te Winterswijk, die alsdan nadere inlich
tingen zal verstrekken. 

II. IKILSTiOEIi. le Arnhem. 
I * G * . /,i Iv « i t ' i i V l r i l i i i l l r v o o r W a t e r -

| M I » - I l l«l 1 ' l l l l K ' l l U ' l l . 
l * ï ! » . HooffMtr o i i ih- i- i- i i i 'Mti i i^ v o o r W i i -

t r i | l l l s - «'•! ll<M KllM'4 t - l l l - l l I M l M l i f I M . 

Voorts: B A H O - en T H E R M O M E T E R S , alle soorten 
van K I J K E R S , l ' H I E K H A L A N S E N , enz. enz. 

£ * i*. K O T T * * I KpnT* 
Civiel-Iiigenieure 

te R 0 N S 0 0 R F (Jfyepndit*) 
rccoiuiiianileereii als Gene-

raal-Agente ti van: 
T. W o e h l e r f s c h e M a s c h i n c n b a u -

Anstalt 
te Beraja en EUMng 

\ L O C O M O T I E V E N en 
v o o r gewone Spqor-

of T r a m w e g e n , 
Loeomobiolsm, Henna-

chines, enz. 

T. H O F F M A N N 

BAILVTJAGENS 
voor Tramwegen. Fabrieken, Steenbakkerijen. Landbouwondernemingen, Magazijnen, Plantages, enz. 
tie patent, goedkoopste (ƒ" 1 1 . 1 0 p. meter) en doelmatigste sgsteem 

WELLBLECHWALZWERK van W. TILLMANNS te Remscheidt: 
I J z e r e n G e b o u w e n (Loodsen), paviljoenen, Wacht buisjes, enz. van gegolfd ijzerblik; R o l j a l o u s i e ë n 

van gegolfd staalblik of van hout; gego l fd i j z e r b l i k voor daken, bruggen, enz. enz. — Beste aanbe
velingen in Ned-yfand. — Prospectussen en nadere inlichtingen mede te bekomen hij de Heeren Cu . O. J . 
P I E T E B S E N & ('"'., te Amsterdam. 

• t i l I . M I K I : 
DOM BAL - LOTERIJ. 

I M . ' . ' i i l a n t . t e TivkkiiiR o|, 13/14 l \ l MM 
1882 . niet 1 3 7 8 l'rijz.-n in j -e l i l . amder kortiiifr uil 
telmlnl nl- van 7 . V O O O . I I O . O O O . .. a r k . i-n*. 
O K H i l N K K I . E L O T E N ven. il» On'Wgnl . incl. 
franco tne/.. tier Loten en i\er otllp. Ti-ekkin^slijst, 
t iyen fianco uvetinakilin v. l i . l.-ilr. iler I.uli-n it 
/ I I ) | K - | stuk h»k in Markeiii. Ile lliwlili-ullcct. 
V J . P O T T M I K W B K M . !.• K KI L E N n . l . liijn. 

Mo/alk 'IVgrls 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 . C O R R I -
D O R S , W A R A N D A ' S , e u . , alimede B E K L E E D 1 N O 
van .MI 'IIEN, T E G E L S voor B L O E M B A K K E N .-li 
P A N E E L W E R K en*. 

Uitsluitend agentschap vim Maw .t C. 
V O O I - Nederland en deszelfs kuliiniëii 

G r . J . O O R , 
Firma AN'T . 1310 W I L D , 

Scheepmakersharen N". en Jufferstraat . V . 50. 
R O T T E R D A M . 

A. l i i < M M I Depot 
D E R 

GEKLEURDE VLOERTEGELS 

S A N B I P . , TE F È E M E S . FRA\kKIJK. 
ZJTLTEREN MEDAILLE 

WERELDTENTOONSTELLING 1878 PARIJS. 
Teekeiiingen eu Prijscourant zijn te bevragen bij 

J. J . S A N D , Wijnhaven IG Botterdam, alwaar ook 
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 
Sarregiieiiiinesi. 

H. & J. SUYVERr 
F A B R I K A N T E N V A N 

STOOMKETELS en WERKTUIGEN, 
HoUandsche Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
A M S T B R S A M 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eint-iiaars van Zuilen- rn Tali'lüazall-KMi'vra 

in R I J N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, HKI11SSTKKS, VUORVASTK S T E K S E S , KS/.-

Sirutrihiirrn S.zij.le ~t~>, ll o 111-1 ll n in. 

I PARKETVLOEREN, 
= V I L L E R O Ï i B O C H , M E T T L A C H 
£ B O C H F r è r e s . M A U B E U G E 
3 M I N T O N . H O L L I N S a C " . , S T O K E 
J.Ï llij ile VntogOlWMrdlsjVI mi Ili[n>tliuiidi-r.: 
V DE L I K T * ©-.. Ilosliffilijk •>*., Holler-law 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
A V E N U E ROOIER 28. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- cn 

van K E U E N G H O E V E N . 

vooi' licht en zwaar loojiend werk , alsook voor het 
siueerei: van Stoouicvlinders b i j z o n d e r tuin te be
velen. — I n v a t e n v a n v e r s c h i l l e n d e g r o o t t e 
l»f in b u s a e n verkrijgbaar hij 

Landré & Glinderman, 
S p u i s t r a a t 6 e n 8 . A n . s t e r d a . r t . 

Neuchatel Asphalte Company 

A M S T E R D A M 
HiUuri) - V . 3 

LM. London. 
LI T I I i r n 

li n i i 

Naliiiirl . Ispliali van: 

DE TRAVERS 
Z W I T S E R L A N D . 

Geemprincerde IsphalUvegen i'ii ilito Oorsciivlncrcn. 
Werken in Asphalt-Masliek voor Trottoirs, skaiinu-ltiiiks, Moulilneren, Kelders, 
holl- en kegelbanen, Winkel- en Maaazüiivloeren, tjangn, Veranda's, Bng- en 

Dakliediikiiiiriii, Iteloii-I'uiidei'riniren, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk. Vorhlwemitl. Oniloonlriiisliaiii'. Geraaswemwl. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige nmren. 

Vuor inli.'lilil]|.'.'n nnilii'iit lull l . ' ^ i -n vnn V l o e r e n . B e d e k k i n g e n em fzeYie.e innn / ic l i tcnilri-ssei'i'en 
nnn li i ' l Kniiloor i l i ' i ' liilirii-k, llnmink 8 0 , Aamlenlam, af llij ilmi H P C I ' II. G. K N O O P S C.OzM., Beek
straat F. 6 2 , te Arnhem. De Directeur, W . P A T O N W A L S H . 

sr>oci«liteit 

W A T E R P A S - T H O E K M E E T -
en andere INSTRUMENTEN 

voor Ingenieurs, Architecten, Landmeters, 
Teekenaars, enz, 

Geëmailleerd-ijzeren P E I L S C H A L E N , 
B A K E N , enz, 

WEEGWERKTUIGEN. 
A. E. B R A A T , 

Bouwmaterialen, Lood-
dam, Goudecbe singel 

•rken . lïotter-
aal-Agent voor 

Neilertand en lndie van de zoo gunstig hekende 

P O K T L A N D - C E M E N T , 
uit de fabriek van de Heeren JOSSON & [>E L A N G L E . 
Lijsten vau den Uitslag der Ileproevingen, genomen 
door de Maatschappij van Houwkunst te ltotterdam, 
worden op aanvraag franco toegezonden. 

G E N T (België). 
Kt-nii^-n Knlnii-k vnn liet Vastebuid, vvniir a l l e soo r 

t e n C F M E M T T E G E L S vervaardigd worden. 
M O N S T K K S . - i i M O X S T E K K A A I t T K X «jn u t . 

franco aanvrage te bnkn i . 

6 I P S en C E M E N T E N in soorten. 
De toezendingen worden gegarandeerd. 

Agent voor Gelderland en Utrecht A, l FREEM, 
A r c h i t e c t te A r n h e m . 

«SCHOOLBANKEN, 
geheel naar de wettelijke voorschrilten, zeer solide 
i-ii nauwkeurig bewerkt, worden teu spoedigste ge
leveiil door bet 

Algemeen Schoolmuseum te Rotterdam. 
M o d e l l e n v o o r h a n d e n . p r i j s o p g a v e n en 

S C h e t s t e e k e n i n g e n worden op aanvrage direct 
toegezonden. I I D ** h\ 

I l l l l l l l ü l I j ^ ^ l j j , ^ ^ ' t [ " ^ n h J f 
He ondergeteekeiiile beefi de eer zijne l ' l i o l n -

l i t h o - i ' M / i t i i n i : i ; t | i l i i ^ i ' l i i ' l i i r i r l i t i n k 
ten zeerste aan te bevelen. in hel hij/ouder aan 
H H I n g e n i e u r s , A r c h i t e c t e n en B o u w k u n 
d i g e n voor de reproductie vau P l a i i H , T e e k e n i n 
gen eu andere A f b e e l d i n g e n . 

Prospect lissen wonlen op franco aanvrage gratig 
door het geheide laud ge/mnlen. 

l i . J . TH1EMK. 

^^Y>^^ nit de Leijrroeven van de Heeren ej 

J O H . S C H Ü N C K S O H N E te Clotten aan de Moezel en Dusseldorf. 

Itandul in ENGELSCHE, FRANSCHE en BELGISCHE DAKLEUEN, leveringen per 
scliip en per wagon naai' alle plaatsen tot «Ie meest ('oiiciii'i'eei'eiiil-ile piijzen. 

Inlichtingen geeft de Eenige Vertegenwoordiger voor Nederland: 
P. LAGENDIJK, 

M i . m i . I i n H I I I I H i i i i i K - r i i i l i - i i r n ( r o e * e n d é t a i l . 

Kantuor W E B R D 8 I N O E L Oostzijde N». " i i , U T R E C H T . 

PEOCÉDÉ GEBRS. EEMEKJIGER. 
H H . Ingenieurs, Architecten, Itouwkundigen en verdere belanghehheiideu worden attent gemaakt, da 

het procédé vnn bovengenoemde lirma de schoonste gelegenheid aanbiedt, in weinige dagen een aanta 
t e e k e n i n g e n Ie r e p r o d u c e r e n , die volkomen en met de meeste juistheid aan de originelen gelijk zijn. 

Inlichtingen worden op franco aanvrage toegezonden door 

A V » r''K ' i i" u A k G - K B H . 8 . H E 1 M E R I J S T Q P ] R . 

Gedrukt bij G . VV. vaa der Wiel Sc C°. te Arnhem. 

http://Hoi.lv
http://An.sterda.rt
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